
Włodzimierz Freda

Parametryzacja funkcji fazowej rozpraszania światła 

w środowisku morskim

Rozprawa doktorska

Instytut Oceanologii PAN w Sopocie

Promotor: prof. nadzw. dr hab. Jacek Piskozub

(wersja zawierająca poprawki edytorskie zaproponowane przez recenzentów) 

Sopot 2011



SPIS TREŚCI

1. WSTĘP - CEL I ZAKRES PRACY  .................................................................................3
2. WPROWADZENIE W PROBLEMATYKĘ ZAGADNIENIA.  RZECZYWISTE 
WŁAŚCIWOŚCI OPTYCZNE WÓD MORSKICH  .........................................................10

2.1. Definicje rzeczywistych właściwości optycznych wód morskich  ..........................10
2.1.1. Definicje współczynników osłabiania rozpraszania i absorpcji  .....................11
2.1.2. Definicje objętościowej i fazowej funkcji rozpraszania  .................................12

2.2. Trudności związane z pomiarami rzeczywistych właściwości optycznych wód 
morskich  ........................................................................................................................14

2.2.1. Trudności związane z pomiarem współczynników osłabiania, rozpraszania i 
absorpcji – mierniki ac-9 i ac-s  .................................................................................14
2.2.2. Trudności związane z pomiarem funkcji rozpraszania  ...................................16

2.3. Właściwości polaryzacyjne ośrodka rozpraszającego - macierz rozpraszania  .......18
2.4. Historycznie stosowane funkcje rozpraszania światła  ............................................20

2.4.1. Funkcje analityczne  ........................................................................................20
2.4.2. Funkcje Petzolda  .............................................................................................22
2.4.3. Funkcje uzyskane z analitycznych rozwiązań równań Maxwella  ..................23
2.4.4. Funkcje Kopelevicha  ......................................................................................26
2.4.5. Funkcje Fourniera-Foranda  .............................................................................27

3. METODYKA  .................................................................................................................30
3.1. Użyte urządzenia pomiarowe  .................................................................................31

3.1.1. Opis nefelometru o dużej rozdzielczości kątowej MVSM  .............................31

1



3.1.2. Opis manualnie sterowanego nefelometru  ......................................................34
3.1.3. Uzyskanie elementów macierzy rozpraszania  ................................................35

3.2.Zastosowane algorytmy  ...........................................................................................38
3.2.1. Algorytmy wykorzystujące rozwiązanie Mie  .................................................38
3.2.2. Algorytmy obliczające najlepsze dopasowanie modeli matematycznych do 
wyników pomiarów  ..................................................................................................39
3.2.3. Algorytm Monte Carlo  ....................................................................................40

4. WYNIKI POMIARÓW  ..................................................................................................42
4.1. Pomiary funkcji kalibracyjnej nefelometru manualnego  ........................................42
4.2. Pomiary elementów macierzy rozpraszania  ...........................................................47
4.3. Pomiary objętościowych funkcji rozpraszania światła  ...........................................49

5. PROPOZYCJE PARAMETRYZACJI FUNKCJI ROZPRASZANIA ŚWIATŁA  .......56
5.1. Estymacje funkcji rozpraszania światła metodą minimum sumy kwadratów  ........58

5.1.1. Estymacje funkcji o dużej rozdzielczości kątowej Haltrina i Mankovsky'ego.58
5.1.2. Poprawione estymacje funkcji rozpraszania światła w wodach Morza 
Bałtyckiego  ...............................................................................................................61

5.2. Propozycje nowych funkcji analitycznych  .............................................................64
5.3. Poprawiona parametryzacja funkcji Fourniera-Foranda dla wód Bałtyku 
Południowego  ................................................................................................................67
5.4. Parametryzacja elementów macierzy rozpraszania światła  ....................................73
5.5. Parametryzacje współczynników rozpraszania oraz rozpraszania wstecz  .............75
5.6. Parametryzacja spektralnych zmienności funkcji rozpraszania światła  .................80

6. WYBRANE ZASTOSOWANIA SPARAMETRYZOWANYCH POSTACI FUNKCJI 
ROZPRASZANIA ŚWIATŁA  ...........................................................................................84

6.1. Modelowanie wpływu przebiegu funkcji fazowej na reflektancję zdalną  ..............85
6.2. Modelowanie wpływu wyboru funkcji fazowej na korekcję wyniku absorpcji 
mierzonej przy pomocy ac-9, ac-s  .................................................................................90

7. PODSUMOWANIE I WNIOSKI  ..................................................................................93
LITERATURA  ...................................................................................................................99
ZESTAWIENIE OZNACZEŃ  .........................................................................................108
SPIS ILUSTRACJI  ...........................................................................................................111
ZAŁĄCZNIKI  ..................................................................................................................113

2



1.  WSTĘP - CEL I ZAKRES PRACY  

Ogólne tło zagadnienia rozpraszania światła w wodzie morskiej.

Zagadnienie propagacji światła w toni morskiej jest problemem ważnym i to zarówno w świetle 

badań bilansu energetycznego Ziemi,  teledetekcji  zdalnej,  jak i  zmian klimatycznych.  Ogromna 

pojemność cieplna oceanów, które magazynują  i  transportują energię fal  elektromagnetycznych 

pochodzących ze Słońca, ma kluczowe znaczenie dla stabilizacji temperatury na naszej planecie. 

Promieniowanie  to  wnika  do  oceanu,  a  następnie  jest  transportowane  wgłąb  toni  morskiej. 

Transport energii może być opisany równaniem transmisji promieniowania (Mobley 1994) [80]. 

Światło  pozostające  w  toni  podlegać  może  rozproszeniu  lub  absorpcji  oddając  swoją  energię 

cząsteczkom wody albo cząsteczkom tzw. składników wody morskiej. 

Zjawiska rozpraszania i absorpcji, którym podlega propagująca wiązka światła, są uzależnione od 

składu ośrodka, w którym wiązka propaguje. W ogólności przyjmuje się, że efekty rozpraszania 

i absorpcji  w wodzie morskiej można potraktować jako sumę efektów pochodzących od czystej  

wody morskiej  (nie  zawierającej  zawiesin,  pęcherzyków  gazów ani  rozpuszczonych  substancji  

organicznych),  oraz tzw. składników wody morskiej (tzw. addytywność własności optycznych).  

Rozpraszanie  światła  na  cząstkach  czystej  wody  morskiej  oszacowali  na  podstawie  rozważań 

elektrodynamiki klasycznej i termodynamiki m. in Morel (1974) [82] oraz Shifrin (1988) [100]. 

Teorię,  zgodnie  z  którą  cząstki  rozpraszające  (molekuły  wody),  potraktowano  jako  fluktuacje 

gęstości  ośrodka  nazwano  teorią  Smoluchowskiego-Einsteina.  Jest  ona  opisana  w  pracach 

Smoluchowski  (1908)  [105],  oraz  Einstein  (1910)  [26].  Ponadto  na  rozpraszające  właściwości 

wody (szczególnie rozpraszanie w małe kąty) duży wpływ mają turbulencje. Są to wielkoskalowe 

zmiany współczynnika załamania światła, spowodowane głównie fluktuacjami temperatury,  (ale 
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również zasolenia), które po uśrednieniu w długim okresie czasu dają efekt rozproszenia światła 

(Wells 1973 [124] oraz Bogucki i in. 1998 [10]). 

Składniki  wody morskiej(1) można  najogólniej  podzielić na organiczne substancje rozpuszczone 

oraz zawiesiny. Przyjmuje się, iż granicą rozmiaru pomiędzy substancją rozpuszczoną a cząstkami 

zawiesin jest 0,2µm (Stramski i in. 2004 [111]). Podział taki bierze się stąd, że cząstki mniejsze niż 

0,2µm nie są zatrzymywane na typowych sączkach używanych np. do fluorymetrycznych badań 

składu zawiesin.  Zawiesiny można podzielić  ze względu na materiał  na zawiesiny mineralne i  

organiczne.  W tych  ostatnich  z  kolei  można  wyróżnić:  grzyby,  bakterie,  wirusy,  fitoplankton, 

zooplankton oraz detryt. 

Zawiesiny mineralne powstają głównie w wyniku erozji brzegów, dna morskiego i lądów. Ponadto 

źródłem zawiesin mineralnych mogą być pyły przemysłowe i wulkaniczne. Cząstki te dostają się 

do mórz z wodami rzek i wód opadowych, bądź są transportowane przez wiatr. W skład cząstek  

zawiesin  nieorganicznych  wchodzą  głównie  minerały  krzemowe,  ilaste  oraz  tlenki  metali. 

Laboratoryjne  badania  fazowych  funkcji  rozpraszania  na  zawiesinach  mineralnych  prowadzili 

między innymi  Gibbs (1978) [37], który mierzył  rozpraszanie na wodnych zawiesinach cząstek 

kwarcowych.  Według  niego  kształt  centrów  rozpraszania  nieznacznie  wpływa  na  funkcję 

rozpraszania w obszarze kątów mniejszych niż 90º. Z kolei Volten i in. (2001) [122] prezentują 

wyniki  pomiarów  funkcji  rozpraszania  na  cząstkach  suchych  (kwarc,  piaski  Sahary,  skaleń).  

Podobnie  w pracy  West  i in.  (1997)  [125],  którzy  prezentują  funkcje  rozpraszania  na  suchych 

ziarnach tlenku aluminium i porównanie tych wyników z modelowaniem dla cząstek sferycznych.  

Modelowaniem  właściwości  optycznych  zawiesin  mineralnych  zajmowali  się  między  innymi 

Stramski, Woźniak i Flatau (2004) [112], czy Woźniak i Stramski (2004) [133].

Źródłem zawiesin organicznych  w morzu jest  głównie produkcja pierwotna,  jednak w strefach 

przybrzeżnych  duże  znaczenie  odgrywają  również  wpływy  wód  rzecznych.  Pojedyncze,  

wyizolowane  ze  środowiska  morskiego,  gatunki  fitoplanktonu  bądź  bakterii  były  wielokrotnie 

poddawane pomiarom nefelometrycznym. 

Kątowych pomiarów rozpraszania światła na kulturach bakterii  dokonali  między innymi  Morel  

i Bricaud (1986) [83] na  cyanobakteria. W zakresie małych kątów Kopelevich i in. (1987) [62] 

wykonali  pomiary  na  kulturach  Bacillus  mycoides  i Deleya  vinustus,  oraz  na  przetrwalnikach 

bakterii Flavobakterium,  Microccocus,  Moraxella,  Pseudomonas  i Vibrio.  Bakterie  Escherichia 

coli  były  kilkakrotnie  przedmiotem  badań  funkcji  rozpraszania,  wykonywali  je  Lyubovtseva 

i Plakhina (1976) [71], Cross i Latimer (1972) [19] oraz Van De Merve i in. (1989) [120]. Pomiaru 

1 Stosowana w optyce morza klasyfikacja „składników wody morskiej” zawierająca między innymi 
komórki fitoplanktonu i pęcherzyki powietrza nie jest formalną klasyfikacją składników wody morskiej.
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pełnej macierzy rozpraszania na przetrwalnikach bakterii Synecococcus dokonali Fry i Voss (1985) 

[36]. 

Z uwagi na większe rozmiary i większy wkład do właściwości optycznych wód naturalnych o wiele 

częściej  w  literaturze  odnaleźć  można  zmierzone  funkcje  rozpraszania  wyizolowanych  kultur 

fitoplanktonu.  Pomiarów  takich  dokonali  między  innymi  Balch  i  in.  (1999)  [8]  na  gatunkach 

Emiliania huxleyi, Pleurochrysis, Syracosphaera elongata oraz Thoracosphaera. Fry i Voss (1985) 

[36] zmierzyli pełną macierz rozpraszania dla gatunku Porphyridium cruentum. Król (1998) [64] 

prezentuje  zmierzone  wyniki  funkcji  rozpraszania  na  gatunkach  Anacystis  nidulans,  Anacystis  

variabilis, Chrococcuss minor, Coscinodiscus granii, Cyclotella menengihianina  i Scenedesmus  

microspina.  Duże  zestawy  wyników  funkcji  rozpraszania,  uzyskane  dla  kilkunastu  gatunków 

fitoplanktonu, prezentują w swoich pracach Schreurs (1996) [97] oraz Volten i in. (1998) [121]. 

Wyniki obu autorów, uzyskane na tym samym układzie pomiarowym, i dla tych samych gatunków 

fitoplanktonu  w  pracy  Schreurs  (1996)  [97]  prezentowane  są  w  postaci  wykresów,  natomiast 

w pracy Volten i in. (1998) [121] zaprezentowane są dodatkowo w tabelach. Ponadto rozpraszanie 

światła na kulturach fitoplanktonu było wielokrotnie przedmiotem modelowania patrz np. Stramski 

i in. (2001) [109], Stramski i Piskozub (2003) [110]. 

Swoistą zawiesiną wpływającą na rozpraszanie światła są również pęcherzyki gazów. Powstają one 

pod powierzchnią wody głównie w wyniku załamywania się fal lub opadów atmosferycznych, ale 

również w wyniku procesów biologicznych, rozkładu materii organicznej lub są uwalniane z dna 

morskiego.  Ich ilość  w wodzie  morskiej  oraz wkład do właściwości  optycznych  były tematem 

badań na przykład O'Hern i in. (1998) [86] oraz Zhang i in. (1998) [139]. Mają one w przybliżeniu 

sferyczny kształt, więc do szacowania rozpraszania światła na pęcherzykach można by stosować  

teorię Mie (patrz rozdz. 2.4.3). Mogą one jednak gromadzić substancje powierzchniowo czynne na 

swojej granicy Detwiler i Blanchard (1978) [22] oraz Thorpe (1982) [115], dlatego też lepszym 

modelem pęcherzyków gazów jest model kuli okrytej sferycznym płaszczem. 

W literaturze można odnaleźć liczne źródła zawierające wyniki pomiarów właściwości optycznych 

naturalnych  wód  morskich.  Jednakże  nie  zawierają  one  porównania  wkładu  poszczególnych 

składników czy choćby grup składników wody morskiej.  Porównanie  takiego wpływu różnych 

składników na właściwości rozpraszające opracowali Stramski i in. (2004) [111].

Cel naukowy dysertacji. 

Przedmiotem  rozprawy  doktorskiej  jest  parametryzacja  funkcji  fazowej  rozpraszania  światła 

w wodzie morskiej. W pracy postawiono następujące szczegółowe zadania badawcze:
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• Podanie zwięzłych, a jednocześnie precyzyjnych postaci analitycznych dla zmierzonych funkcji 

fazowych  rozpraszania  światła  w  wodach  Południowego  Bałtyku  w  czterech  kanałach 

spektralnych.

• Określenie  parametrów  najlepszego  dopasowania  funkcji  do  wyników  pomiarów  metodą 

minimum sumy kwadratów.

• Dokonanie  klasyfikacji  wymienionych  wyżej  pomiarów,  oraz  uśrednienie  i  podanie 

analitycznych postaci dla istotnych typów wód: wody Otwartego Bałtyku, wody Zatoki Gdańskiej 

oraz wody okolic Ujścia Wisły.

• Sformułowanie  relatywnie  prostych  i  użytecznych  parametryzacji  opartych  na  znanych 

postaciach funkcji Fourniera-Foranda.

• Podanie  nowych  analitycznych  postaci  funkcji  rozpraszania,  zapewniających  możliwość 

określenia wartości funkcji dla dowolnego kąta z pełnego zakresu kątów rozpraszania. 

• Napisanie algorytmów pozwalających na skuteczne poszukiwania parametrów nowych funkcji 

analitycznych.

• Wykonanie  parametryzacji  współczynników  rozpraszania  oraz  rozpraszania  wstecz  na 

podstawie  pomiaru  objętościowej  funkcji  rozpraszania  dla  wybranych  kątów,  oraz  pokazanie  

spektralnej zmienności tej parametryzacji.

• Pokazanie parametryzacji spektralnej zmienności kątowych funkcji rozpraszania światła.

• Określenie parametryzacji  polaryzacyjnych właściwości światła rozproszonego tj. znalezienie 

przybliżonych analitycznych postaci dla kątowej zmienności elementów macierzy rozpraszania.

• Sprawdzenie, na drodze modelowania Monte Carlo, czy wybór postaci funkcji fazowej wpływa 

na wartość reflektancji zdalnej mierzonej nad powierzchnią morza.

• Pokazanie wpływu funkcji fazowej rozpraszania światła na korekcję współczynnika absorpcji 

mierzonego w tubie odbijającej.

Uzasadnienie podjęcia tematu. 

Ważność podjętego tematu uzasadniają fakty przytoczone poniżej.

Funkcje rozpraszania światła w toni morskiej są ostatnimi najmniej  poznanymi  właściwościami  

optycznymi wód morskich. Wynika to z faktu, iż do tej pory nie powstał komercyjnie dostępny 

przyrząd do pomiaru funkcji rozpraszania wód morskich. Jedynym sposobem na określenie funkcji  

rozpraszania pozostaje więc najczęściej korzystanie ze sparametryzowanych postaci analitycznych  

tych funkcji, określonych na podstawie nielicznych dostępnych wyników pomiarów.
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Znajomość  funkcji  rozpraszania  pozwala  na  rozwiązanie  równania  przenoszenia  energii  

promienistej w morzu. Z powodu ogromnej pojemności cieplnej oceanów ma ono duże znaczenie 

dla globalnych zmian klimatycznych.

Znajomość  funkcji  rozpraszania  światła  pozwala  również na interpretację  obrazów uzyskanych  

w wyniku zdalnej teledetekcji.

Istnieją potrzeby korekcji  wyników uzyskiwanych  z innych urządzeń optycznych,  np.  miernika  

ac-9, służącego do pomiaru współczynników osłabiania i absorpcji światła w morzu. 

Do tej pory najczęściej w obliczeniach propagacji światła w toni morskiej używano jednego z kilku  

uproszczeń,  które  nie  opisują  dobrze rzeczywistych  właściwości  rozpraszających tego ośrodka.  

Jako funkcję rozpraszania światła przyjmowano:

• analityczne rozwiązanie zagadnienia rozpraszania światła na jednorodnych cząstkach kulistych, 

zawieszonych w nieabsorbującym światło  ośrodku,  tzw. rozwiązanie Mie (van de Hulst  (1957) 

[119]), 

• postać  funkcji  analitycznej  o  jednym  parametrze  swobodnym  -  tzw.  funkcję  Henyeya-

Greensteina, (Henyey i Greenstein (1941) [48]),

• kombinację liniową dwóch funkcji Henyeya-Greensteina, czyli  tzw. funkcję Haltrina (Haltrin 

(1999) [47, 43]),

• uśrednione wyniki pomiarów, uznanych za uniwersalne, wykonanych przez Petzolda w 1972 

roku, tzw. funkcję fazowa Petzolda (Petzold (1972) [90]).

Żadna z wyżej wymienionych funkcji rozpraszania nie może pretendować do miana uniwersalnej  

funkcji  rozpraszania.  Funkcje  wyliczone  z  rozwiązania  Mie  są  dość  odległe  od  funkcji 

rzeczywistych  dlatego,  że  model  jednorodnej  cząstki  sferycznej  nie  pasuje  do  zdecydowanej  

większości spotykanych we toni morskiej zawiesin. Dopiero kombinacja wielu funkcji obliczonych 

dla różnych rozkładów rozmiarów i różnych współczynników załamania światła może dać wyniki 

zbliżone do rzeczywistych  (Woźniak 2004).  Wymaga  to jednak dużej  ilości  danych o ośrodku 

rozpraszającym  (skład  i  ilość  zawiesin).  Z  kolei  postać  jednoparametrowej  funkcji  Henyeya-

Greensteina  daje  się  dopasować  do  funkcji  mierzonych  tylko  dla  małych  bądź  tylko  dla  

środkowych kątów rozpraszania. Jej wykres monotonicznie maleje w obszarze dużych kątów, czyli 

tam gdzie mierzony jest nieznaczny wzrost wartości rozpraszania. Ten błąd można zniwelować  

stosując (za Haltrinem (1999) [47]) kombinację dwóch funkcji Henyeya-Greensteina. Jednak nadal 

nie poprawia to dopasowania dla małych i średnich kątów rozpraszania.

Z  kolei  bardzo  często  stosowana  uśredniona  funkcja  Petzolda  (pochodząca  z  pomiarów  w 

względnie mętnych wodach zatoki San Diego, w Kalifornii, w wodach przybrzeżnych kanału San 
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Pedro  w  Kalifornii  oraz  w  bardzo  czystych  wodach  oceanicznych  wysp  Bahama)  nie  może 

reprezentować innych wód o znacząco odmiennym składzie zawiesin. 

Wydaje  się  jednak,  że  zamiast  poszukiwania  jednej  uniwersalnej  funkcji  rozpraszania  światła,  

bardziej istotne jest pokazanie różnorodności obserwowanych funkcji rozpraszania i wskazania ich 

zakresu zmienności.

Dużym  postępem  w  tym  temacie  była  funkcja  analityczna  opracowana  przez  trzech  badaczy 

Foranda, Fourniera i Jonasza. Zaproponowali oni w serii artykułów z lat 1994-1999 rodzinę funkcji 

o dwóch parametrach swobodnych, zwanych funkcjami Fourniera-Fouranda (FF) (patrz: Fournier 

i Forand (1994) [28], Forand i Fournier (1999) [27] oraz Fournier i Jonasz (1999) [29]). Rodzina ta 

zawiera  funkcje,  które  nie  tylko  pozwalają  odtworzyć  wiernie  kształt  funkcji  Petzolda 

(powszechnie  używanych  w modelowaniu  do  dnia  dzisiejszego)  ale  także  są  analitycznie 

całkowalne,  co  jest  bardzo  istotne  przy  ich  stosowaniu  w  metodzie  Monte  Carlo.  Niestety,  

ponieważ  posiadają  one  dwa  parametry  swobodne  długo  nie  było  jasne  jaka  ich  przestrzeń 

parametryczna odpowiada rzeczywistym zawiesinom w wodzie morskiej a nawet jak mają się one 

do  jakichkolwiek  mierzalnych  własności  wody  morskiej  co  w  praktyce  uniemożliwiało  ich 

stosowanie.

Zakres w którym praca wyczerpuje tematykę.

Wszelkie  parametryzacje  ujęte  w  niniejszej  dysertacji  mogą  być  stosowane  w  przypadkach 

ograniczonych spektralnie. Dla funkcji zmierzonych w wodach Bałtyku są to długości fal światła 

443 nm,  490 nm,  555 nm  oraz  620 nm.  Granicami  swoimi  obejmują  one  obszar  spektralny 

stanowiący  większą  część  zakresu  światła  widzialnego.  Elementy  macierzy  rozpraszania 

wyznaczane były podczas oświetlania próbek światłem lasera helowo-neonowego o jednej tylko  

długości fali wynoszącej 632,8 nm.

Kolejnym  ograniczeniem  jest  pominięcie  wpływu  turbulencji  na  kształt  funkcji  rozpraszania  

światła. Parametryzacje ujęte w niniejszej dysertacji ograniczają się do aproksymowania funkcji  

rozpraszania pochodzących od tzw. składników wody morskiej. Użycie przyrządów do pomiaru 

funkcji rozpraszania wyposażonych w kuwetę pomiarową sprawia, że niemożliwe jest odzyskanie 

z pomiaru informacji o turbulencjach znajdujących się w środowisku.

Wpływ turbulencji jest istotny dla kątów mniejszych niż 1º. Zależnie od panujących warunków 

turbulencje mogą dawać większy wkład do funkcji rozpraszania niż zawiesiny dla kątów poniżej  

1mrad (czyli poniżej 0,06º) patrz Bogucki i in. 1998 [10]. 

Kolejnym  ograniczeniem,  które  sprawia,  że  przedstawione  parametryzacje  nie  mogą  być 

traktowane jako uniwersalne,  jest  ograniczony akwen oraz czas wykonania  pomiarów.  Funkcje  
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rozpraszania  będące  danymi  wejściowymi  do  uzyskania  parametryzacji  zostały  zmierzone  

w niewielkim akwenie jakim jest Akwen Zatoki Gdańskiej oraz kilkanaście punktów znajdujących 

się  poza  Zatoką  Gdańską  na  obszarze  Południowego  Bałtyku.  Z  innego  przyrządu  pochodzą 

funkcje rozpraszania (i elementy macierzy rozpraszania) zmierzone u wybrzeża Florydy.

Opis zawartości poszczególnych rozdziałów.

Następujący po niniejszym wstępie  drugi  rozdział  (strona  10),  zawiera  definicje  rzeczywistych 

właściwości optycznych wód morskich w tym fazowej i objętościowej funkcji rozpraszania światła 

oraz  macierzy  rozpraszania  opisującej  polaryzacyjne  właściwości  ośrodka.  W  rozdziale  tym 

opisano  również  trudności  związane  z  pomiarami  rzeczywistych  właściwości  optycznych  wód 

morskich a także przytoczono szereg historycznie stosowanych funkcji rozpraszania światła.

Kolejny, trzeci rozdział (strona 30) zawiera opis użytych urządzeń pomiarowych a także metodykę 

pomiaru funkcji rozpraszania światła oraz macierzy rozpraszania światła. W rozdziale tym zawarto  

również opisy algorytmów obliczeniowych, użytych w niniejszej dysertacji.

Czwarty  rozdział  (strona  43)  poświęcony  jest  wykonanym  pomiarom.  Są  to  pomiary  funkcji 

kalibracyjnej  nefelometru,  pomiary  elementów  macierzy  rozpraszania  światła  oraz  pomiary 

objętościowych funkcji rozpraszania światła.

Rozdział piąty (strona 57) zawiera propozycje nowych parametryzacji funkcji rozpraszania światła. 

Są  to  estymacje  funkcji  wykonane  metodą  minimum  sumy  kwadratów,  nowe  postaci  funkcji 

analitycznych  użytych  do przybliżania funkcji  rozpraszania światła,  poprawiona parametryzacja  

funkcji  Fourniera-Foranda,  parametryzacje  współczynników  rozpraszania  oraz  współczynników 

rozpraszania  wstecz  przy  pomocy  pomiaru  funkcji  rozpraszania  dla  pojedynczego  kąta  oraz 

parametryzacje spektralnych zmienności funkcji rozpraszania światła funkcjami liniowymi.

Kolejny szósty rozdział (strona  85) zawiera wybrane zastosowania sparametryzowanych postaci 

funkcji rozpraszania światła. Analizowano tu przede wszystkim wpływ kształtu wybranej funkcji  

fazowej na modelowaną reflektancję zdalną oraz na korekcję wyniku absorpcji  mierzonej  przy 

pomocy miernika ac-9.

Ostatni rozdział (strona 94) zawiera podsumowanie i wnioski płynące z niniejszej dysertacji. Poza 

stałymi  elementami  znajdującymi  się  w  każdej  tego  typu  pracy  takimi  jak  spis  literatury,  

zestawienie oznaczeń użytych  w pracy czy spis umieszczonych ilustracji, na końcu pracy autor 

umieścił  zbiór załączników (strona  113). Zawarto tam zestawienie istotnych parametrów, które 

stanowią integralną część pracy,  natomiast z powodu zbyt  dużej (zdaniem autora) objętości nie 

zostały wstawione do tekstu. 
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2.  WPROWADZENIE W PROBLEMATYKĘ 
ZAGADNIENIA.  RZECZYWISTE WŁAŚCIWOŚCI 
OPTYCZNE WÓD MORSKICH  

W niniejszym rozdziale podano definicje rzeczywistych właściwości optycznych wód morskich tj.  

współczynników  osłabiania  rozpraszania  i  absorpcji.  Zdefiniowano  również  funkcje 

odpowiedzialne za kątowy rozkład natężeń światła rozproszonego. Ponadto zdefiniowano macierz 

rozpraszania definiującą polaryzacyjne właściwości ośrodka rozpraszającego światło. W rozdziale  

tym poruszono również problem trudności związanych z pomiarami  rzeczywistych  właściwości 

optycznych, lub raczej trudności związane z projektowaniem przyrządów, które mogłyby posłużyć  

do pomiarów tych wielkości. Ostatnią część niniejszego wprowadzenia poświęcono historycznie 

stosowanym funkcjom rozpraszania światła. Są to zarówno funkcje analityczne, doświadczalne jak 

i półempiryczne

2.1.  Definicje rzeczywistych właściwości optycznych wód morskich  

Rzeczywiste właściwości optyczne wód morskich (z ang. Inherent Optical Properties - IOP's), to 

w przeciwieństwie do pozornych  właściwości  optycznych  (Apparent  Optical  Properties)  zestaw 

takich wielkości, które charakteryzują dany ośrodek. Zależą one jedynie od optycznych cech wody 

morskiej i jej składników. Opisują sposób w jaki zachowywałaby się pojedyncza wiązka światła 

propagująca  w  wodzie  morskiej.  W  szczególności  zaś  nie  są  one  zależne  od  zewnętrznych 

warunków  oświetleniowych.  Pozorne  właściwości  natomiast  opisują  obserwowane  parametry 
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optyczne  zależne  zarówno  od  rzeczywistych  właściwości  optycznych  jak  również  chwilowych 

warunków oświetleniowych.

2.1.1.  Definicje współczynników osłabiania rozpraszania i absorpcji  

W  celu  zdefiniowania  rzeczywistych  właściwości  optycznych  należy  najpierw  wprowadzić 

definicję podstawowej wielkości radiometrycznej jaką jest radiacja. 

Radiacja  jest  strumieniem  promieniowania  dF wysyłanym  przez  nieskończenie  mały  element 

powierzchni  dA w nieskończenie mały kąt bryłowy  dΩ wokół danego kierunku ξ. W przypadku 

gdy kierunek ξ nie jest prostopadły do powierzchni  dA wtedy w definicji występuje element  dAn 

który jest rzutem powierzchni wysyłającej promieniowanie na płaszczyznę prostopadłą do kierunku 

ξ, patrz np. Dera (2003) [21]. Kąt Θ to kąt pomiędzy kierunkiem ξ, a normalną do powierzchni dA.

L  ,=dF  ,
dAn d

= dF  ,
dAcosd  [ W

m2⋅sr ] (2.1)

Transport  energii  fali  elektromagnetycznej  w  danym  ośrodku  może  być  opisany poprzez  tzw. 

równanie przenoszenia energii promienistej. Opisuje ono zmianę radiacji L o długości fali światła 

λ wzdłuż  drogi  propagacji  r.  W  ogólnej  postaci  równanie  przenoszenia  energii  promienistej 

wygląda następująco:

dL  , r
dr

=−c⋅L , rL∗L  (2.2)

Gdzie  c jest  współczynnikiem opisującym ubytek  radiacji  na  drodze  r,  L*(λ) oznacza radiację 

pojawiającą  się  w  propagującej  wiązce  światła  w  wyniku  rozproszenia  z  innych  kierunków. 

Natomiast Lη(λ) jest radiacją generującą się w ośrodku np. w wyniku luminescencji. 

W  pewnych  sytuacjach,  na  przykład  gdy  rozpatrujemy  propagację  silnej  wiązki  światła 

(wytworzonej sztucznie) lub propagująca wiązka światła jest odizolowana od zewnętrznych źródeł 

(wewnątrz przyrządu), wówczas wpływ otaczającego pola światła oraz wpływ luminescencji  są  

pomijalne. Równanie przenoszenia energii można przedstawić w prostszej postaci:

dL  ,r =−c⋅L  , rdr (2.3)
Rozwi zanie tego równania jest cz sto u ywane jako u yteczna posta  definicji  wspó czynnikaą ę ż ż ć ł  

os abiania c:ł
L  , r 

L , r=0 
=e−c⋅r (2.4)

Przyjmuje  się,  że  osłabianie  wiązki  światła  może  być  spowodowane  zarówno  absorpcją  czyli  

pochłanianiem  promieniowania  jak  i  zmianą  kierunku  (rozpraszaniem)  światła.  Można  więc 

zapisać iż współczynnik osłabiania jest sumą współczynników absorpcji a i rozpraszania b.

c =a b  (2.5)

11



Każdy  z  tych  współczynników  ma  wymiar  m-1.  Analogicznie  do  definicji  2.4 można  zapisać 

definicje współczynników absorpcji:

L , r
L , r=0

=e−a⋅r (2.6)

oraz rozpraszania:

L , r
L , r=0

=e−b⋅r . (2.7)

2.1.2.  Definicje objętościowej i fazowej funkcji rozpraszania  

Funkcje rozpraszania opisują kątowy rozkład natężeń światła rozproszonego. Objętościowa funkcja 

rozpraszania  (Volume  Scattering  Function  –  VSF)  zdefiniowana  jest  jako  stosunek  natężenia 

światła  dI rozproszonego  w  dowolnym  kierunku  ξ do  iloczynu  oświetlenia  E i  objętości 

rozpraszającej dV.  

 ,=dI  ,
E⋅dV    [m−1 sr−1] (2.8)

Przy czym przez natężenie  światła  rozproszonego  dI  rozumiemy tu  iloczyn  radiacji  światła  L, 

rozproszonego  w  kierunku  ξ i  rzutu  dAn elementu  powierzchni  rozpraszającej  na  płaszczyznę 

prostopadłą do kierunku ξ (patrz definicja radiacji, rozdz 2.1.1.) 

dI  ,=L ,⋅dAn    [W
sr ] (2.9)

Natomiast  oświetlenie  E objętości  rozpraszającej  możemy zdefiniować jako całkę z radiacji  po 

półsferze. 

E=∫
2

cos L d =2∫
0

/2

cos L sin d    [W
m2 ] (2.10)

W wielu pracach odnajdziemy natężenie  światła  rozproszonego  dI  zdefiniowane jako strumień 

światła dF wysyłany w kąt bryłowy dΩ, oraz definicję oświetlenia objętości rozpraszającej E jako 

strumień światła dF padający na powierzchnię dA:

dI  ,= dF  ,
d

, E=dF
dA

.

Całka  po  pełnym  kącie  bryłowym  z  objętościowej  funkcji  rozpraszania  daje  w  wyniku 

współczynnik rozpraszania b. 

b =∫  ,d (2.11)
W  przypadku  rozpraszania  na  cząstkach,  których  orientacja  jest  przypadkowa  można  założyć  

niezależność funkcji rozpraszania od kąta azymutalnego. Wówczas zamiast kierunku rozpraszania 

ξ posługujemy  się  kątem  rozpraszania  θ leżącym  w  płaszczyźnie  rozpraszania,  a  definicja 

współczynnika rozpraszania przyjmuje postać:

b =2∫0


  ,sin d  (2.12)
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W podobny sposób zdefiniowane są współczynniki rozpraszania do przodu bf:

b f =2∫0

/ 2
  ,sin d  (2.13)

oraz do tyłu bb:

bb=2∫/2


 , sin d  (2.14)

W optyce morza często używa się tzw. funkcji fazowej rozpraszania światła. Jest ona zdefiniowana 

jako stosunek objętościowej funkcji rozpraszania β do współczynnika rozpraszania b:

 ,=  ,
b     [sr−1] (2.15)

Funkcja  fazowa  opisuje  jedynie  względny  kątowy rozkład  natężeń  światła  rozproszonego. 

Dzięki niej można opisać objętościową funkcję rozpraszania jako iloczyn funkcji fazowej (rozkład 

kątowy) oraz współczynnika rozpraszania (całkowita ilość rozproszonego światła). Przy pomocy 

kombinacji równań numer (2.12) oraz (2.15) otrzymamy warunek normalizacyjny funkcji fazowej:

2∫0

  ,sin d =1 (2.16)
Zarówno objętościowa funkcja rozpraszania światła jak i funkcja fazowa opisują względną kątową 

zmienność natężeń światła rozproszonego. Objętościowa funkcja rozpraszania zawiera dodatkowo 

informację o ilości rozproszonego światła. W niniejszej dysertacji w wielu miejscach autor używa  

określenia „funkcja rozpraszania światła” lub krócej „funkcja rozpraszania” dla opisania kątowej  

zmienności  natężeń światła rozproszonego, nie wyszczególniając czy jest  to postać fazowa czy 

objętościowa funkcji.

Kolejną  wielkością,  która  również  charakteryzuje  właściwości  optyczne  ośrodka  jest  stosunek 

współczynnika rozpraszania wstecz do współczynnika rozpraszania B:

B=
bb 
b 

(2.17)

W wielu źródłach można odnaleźć oznaczenia funkcji rozpraszania, współczynników rozpraszania 

czy względnego rozpraszania wstecz, opatrzone indeksem p. Oznacza on wkład do tych wielkości 

pochodzący od materii zawieszonej w wodzie. 
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2.2.  Trudności związane z pomiarami rzeczywistych właściwości 
optycznych wód morskich  

Pomimo prostego i zrozumiałego zdefiniowania rzeczywistych właściwości optycznych, definicje 

te  są  jednak  przyczyną  wielu  trudności  związanych  z  ich  pomiarami.  Przy  pomiarach 

współczynnika  osłabiania  trudność  polega  na  tym,  aby  nie  dopuścić  do  detektora  światła 

rozproszonego.  W  pomiarach  współczynnika  absorpcji  największym  problemem  jest  trudność 

w oddzieleniu  sygnału  który uległ  wyłącznie  absorpcji  (konieczna  jest  detekcja  całego światła 

rozproszonego). Pomiar współczynnika rozpraszania może być dokonany pośrednio, jako różnica 

pomiędzy  współczynnikiem  osłabiania  i  absorpcji  (patrz  równanie  2.5).  Bezpośredni  pomiar 

współczynnika  rozpraszania  może  być  dokonany  tylko  poprzez  pomiar  i  całkowanie  funkcji  

rozpraszania  (równanie  2.11 lub  2.12).  Tu  problemem  jest  osiągnięcie  całego  zakresu  kątów 

rozpraszania. Z faktu, że funkcja rozpraszania zdefiniowana jest w granicach kątów od 0 do  π, 

wynika oczywista trudność w oddzieleniu światła rozproszonego do przodu od wiązki oświetlającej  

(nierozproszonej). 

Z  powodu  technicznych  trudności  w  skonstruowaniu  przyrządów  do  pomiaru  rzeczywistych 

właściwości  optycznych  pojawił  się  nawet  pomysł,  żeby  istniejące  definicje  zastąpić  ich 

praktycznymi odpowiednikami, patrz Pegau i in. (1995) [89]. To znaczy aby funkcję rozpraszania 

mierzyć  (i całkować  do  uzyskania  współczynnika  rozpraszania)  zaczynając  nie  od  0,  lecz  od 

pewnego kąta  granicznego.  Światło  rozproszone  w kąty mniejsze  od  kąta  granicznego byłoby 

uważane za nierozproszone. Takie rozwiązanie nie przyjęło się jednak w społeczności optyków 

wód naturalnych.

W  literaturze  odnaleźć  można  zaledwie  kilkadziesiąt  źródeł  zawierających  zmierzone  funkcje  

rozpraszania naturalnych wód morskich. Jest to związane z trudnościami, jakie towarzyszą takim 

pomiarom. Dla przykładu przytoczono tutaj wszystkie odnalezione w literaturze pomiary funkcji  

rozpraszania w Morzu Bałtyckim. Pomiarów takich dokonali Kullenberg (1969) [66], Kadyshevich 

(1977) [58], Gohs i in. (1978) [38], Reuter (1980) [95], Jonasz i Prandke (1986) [57], Siegel i in. 

(2004) [104] oraz Freda i in. (2007) [34]. 

2.2.1.  Trudności związane z pomiarem współczynników osłabiania, rozpraszania i 
absorpcji – mierniki ac-9 i ac-s  

Mierniki produkowane przez WET Labs Inc. typu ac-9, oraz późniejszy ac-s, stały się w ostatnim 

dziesięcioleciu  szeroko  stosowanymi  narzędziami  do  pomiarów  rzeczywistych  właściwości 

optycznych  wód naturalnych.  Urządzenia  te  służą do  pomiaru  in  situ współczynnika  absorpcji 

a oraz  osłabiania  c.  Miernik  ac-9  rejestruje  sygnał  w dziewięciu  kanałach  spektralnych  [126]. 
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Natomiast nowsza wersja, miernik ac-s, rejestruje z rozdzielczością spektralną 4 nm, w zakresie 

400 do 730 nm [128]. Pomiary te pozwalają określić również współczynnik rozpraszania  b, jako 

różnicę  współczynników  osłabiania  i  absorpcji  b = c - a (patrz  równanie  2.5).  Współczynnik 

absorpcji  mierzony jest  przy pomocy cylindra  odbijającego światło  zakończonego dyfuzyjnym 

odbiornikiem,  który ma za zadanie zebrać możliwie  największą liczbę rozproszonych fotonów.  

Pomiar  osłabiania  wykonywany  jest  jako  pomiar  transmisji  wąskiej  wiązki  światła  (mierzony 

sygnał odniesiony jest do sygnału referencyjnego). 

Do  czasu  pojawienia  się  na  rynku  mierników  tego  typu  pomiary  absorpcji  i  osłabiania 

wykonywane  były  osobno.  Pomiary  absorpcji  wykonywane  były  w  kwarcowych  tubach 

odbijających  rozproszone  światło  (in  situ),  lub  przy  pomocy  sfer  całkujących.  Natomiast  do 

określenia osłabiania mierzono transmisję wąskiej wiązki światła.  W latach dziewięćdziesiątych  

prowadzone  były  obliczenia  metodą  Monte  Carlo,  mające  na  celu  poprawę  dokładności 

mierzonego współczynnika absorpcji w lustrzanych tubach. Rozważano zmianę takich parametrów 

jak rozmiary cylindra czy materiał którym pokryte są wewnętrzne ściany cylindra. Kirk (1992) [59] 

po  przeprowadzeniu  modelowania  wskazywał  na  konieczność  zwiększenia  kąta  widzenia 

rejestratora oraz średnicy cylindra w celu poprawy pomiaru współczynnika absorpcji.  Hakvoort 

(1994)  [42],  modelujący  pole  światła  wchodzącego  do  cylindra,  rozważał  wpływ  funkcji 

rozpraszania  i  sprawności  odbicia  na  pomiar  samej  absorpcji.  Wpływ  rozpraszania  na 

systematyczne błędy pomiaru modelował również Piskozub (2001) [91].

Dostępny od roku 1999 miernik ac-9 był pierwszym powszechnie używanym miernikiem dającym 

możliwość jednoczesnego pomiaru osłabiania i absorpcji. Mimo niezaprzeczalnych zalet takiego 

połączenia  sama  konstrukcja  przyrządu  ac-9  (i  później  ac-s)  jest  przyczyną  niedoskonałości 

wykonywanych  pomiarów.  Piskozub  i  in.  (2004)  [92]  wskazują  na  niemożliwość  całkowitego 

wykluczenia fotonów rozproszonych w małe kąty, oraz wykluczenia wielokrotnego rozpraszania  

do  prawidłowego  pomiaru  współczynnika  osłabiania.  Natomiast  Stramski  i  in.  (2003)  [110] 

pokazują, że niemożliwe jest zbudowanie odbiornika, który zbiera wszystkie rozproszone fotony 

do pomiaru współczynnika absorpcji. Sam producent, firma WetLabs Inc.  [126,  128],  podaje, że 

część światła rozproszonego w kąty większe niż 41,7º nie jest rejestrowana. Wynikiem tego jest 

powiększenie wartości współczynnika absorpcji kosztem współczynnika rozpraszania. Wynika stąd 

konieczność  stosowania  korekcji  (scattering  error  correction).  Producent  zaleca  tu  stosowanie 

metody zaproponowanej przez R. Zanevelda (1994) [135], która może być stosowana bez użycia 

dodatkowych parametrów optycznych środowiska (innych niż te pochodzące z pomiaru miernikiem 

ac-9 lub ac-s). Korekcja ta oparta jest na założeniu, że w bliskiej podczerwieni światło może być  

absorbowane  wyłącznie  przez  samą  wodę,  oraz,  że  kształt  funkcji  rozpraszania  nie  zależy  od 
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długości fali światła. Późniejsze badania kwestionują poprawność założeń Zanevelda. Spektralną 

zmienność funkcji rozpraszania pokazują między innymi Chami i in. (2006) [18], Freda i in. (2007) 

[34] oraz Shybanov i in. (2007) [102]. Powstały więc kolejne propozycje korekcji. Jedna z nich, 

zaproponowana  przez  McKee  i  in.  (2003)  [75],  oparta  została  na  pomiarach  właściwości 

optycznych w wodach naturalnych zdominowanych przez zakwit coccolithophore. Wprowadza ona 

pojedynczy  czynnik  odpowiedzialny  za  spektralną  zmienność  funkcji  rozpraszania.  Kolejna, 

bardziej  zaawansowana  metoda  wyznaczenia  korekcji  na  rozpraszanie,  zaproponowana  przez 

McKee i in. (2008) [76], wymaga prowadzenia jednocześnie z pomiarami ac-9 również pomiarów 

względnego  współczynnika  rozpraszania  wstecz.  Zakłada  ona  również  użycie  parametryzacji  

funkcji Fourniera-Foranda podanej przez Mobleya i in. (2002) [81]. Jest to metoda iteracyjna, która 

zakłada w pierwszym kroku, że współczynnik rozpraszania wynosi 150% wartości wyznaczonej 

jako  różnica  c - a.  W  kolejnych  krokach  zaś  obliczane  są  odpowiednie  funkcje  korygujące 

i wartości względnego rozpraszania wstecz, które są porównywane z pomiarem aż do uzyskania  

zadowalającej zgodności.

2.2.2.  Trudności związane z pomiarem funkcji rozpraszania  

Pomiary funkcji rozpraszania w środowisku morskim są na tyle skomplikowane, iż do tej pory nie 

powstał jeszcze komercyjnie dostępny przyrząd do pomiarów in situ w szerokim zakresie kątów. 

Dostępne  w  literaturze  wyniki  pomiarów  funkcji  rozpraszania  pochodzą  z  eksperymentów 

wykonywanych przy pomocy autorskich konstrukcji. Obszerny przegląd konstrukcji nefelometrów 

zamieścili w swojej książce Jonasz i Fournier (2007) [55]. 

Jedną  z  trudności,  które  należy  pokonać  podczas  pomiaru  funkcji  rozpraszania  (lub  raczej 

projektowania  miernika) jest  duży zakres zmienności.  Wartości  funkcji  rozpraszania dla  kątów 

małych  (około  0,1º)  są  5 do  6 rzędów wielkości  większe od  wartości  dla  kątów bliskich 90º. 

Wynika  stąd  konieczność  stosowania  odbiorników o  dużym  zakresie  czułości,  lub  stosowanie 

filtrów (albo przesłon)  ograniczających  ilość  światła  docierającego do próbki  podczas  pomiaru 

w zakresie małych kątów rozpraszania.

Kolejnym problemem jest  uzyskanie  odpowiedniej  wielkości  objętości  rozpraszającej  dV (patrz 

definicja  2.8). Jeśli objętość rozpraszająca jest zbyt  mała, większe cząstki zawiesin przepływają  

przez nią  powodując chwilowe rozbłyski.  Jest  to  przyczyną  niestabilności  uzyskanego wyniku. 

Można  temu  zapobiegać  uśredniając  wynik  pomiarów  wykonywanych  w  dłuższym  czasie. 

Z drugiej jednak strony czas pomiaru nie może być zbyt długi, gdyż wody naturalne zawierają dużą 

ilość żyjących organizmów fito i zooplanktonu. Pozostając zbyt długo w izolacji od naturalnych 

warunków  oświetleniowych  mogą  one  zmieniać  właściwości  optyczne  pobranej  próbki  wody 
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poprzez selektywne obumieranie lub rozwój. Z tego powodu czas pomiaru powinien być możliwie  

krótki. Stosowanie dużych objętości rozpraszających (szeroka wiązka światła) obniża rozdzielczość 

kątową całego układu. Wynikiem tego byłoby spłaszczenie funkcji  rozpraszania w stosunku do  

funkcji rzeczywistej. Tak więc wybór wielkości objętości rozpraszającej staje się kompromisem 

pomiędzy dobrą rozdzielczością kątową a możliwie krótkim czasem pomiaru.

Następnym problemem pojawiającym się podczas pomiaru jest uzyskanie możliwie największego 

zakresu  kątowego  mierzonej  funkcji  rozpraszania.  Jedną  z  najpopularniejszych  konstrukcji  

nefelometrów jest konstrukcja polarna, w której na jednej płaszczyźnie znajdują się nieruchome 

źródło światła,  kuweta pomiarowa oraz ruchomy fotodetektor.  Mierniki tego typu pozwalają na 

pomiar funkcji rozpraszania w ograniczonym zakresie kątowym od około 5 do około 170 stopni.  

Ograniczenie  zakresu  pomiarów  w  obszarze  dużych  kątów  jest  spowodowane  rozmiarami 

fotodetektora  który  przesłania  źródło  światła.  Z  kolei  ograniczenia  w  obszarze  małych  kątów 

spowodowane  są  tym,  iż  zbliżając  się  do  coraz  mniejszych  kątów zaczynamy obserwować  na 

fotodetektorze  sygnał  pochodzący  od  nierozproszonej  wiązki  oświetlającej.  Z  tego  powodu 

niemierzalny jest efekt dyfrakcji na dużych cząstkach zawiesiny. Zgodnie z teorią Mie dla dużych  

rozmiarów cząstek, efekt ten jest odpowiedzialny za połowę osłabiania światła.

Funkcje rozpraszania zdefiniowane są dla kątów rozpraszania od 0 do 180 stopni.  Nie istnieją  

jednak dane doświadczalne, w których występuje pełen zakres kątów włącznie z kątami 0 i 180  

stopni.  Pomiar  rozpraszania  w  kąt  180  stopni,  choć  rzadko  spotykany  jest  możliwy  np.  przy 

pomocy  splotu  równoległych  światłowodów  z  których  część  doprowadza  światło  ze  źródła, 

a pozostałe kierują rozproszone światło do detektora. Nie jest natomiast możliwy pomiar światła 

dla kąta 0 stopni oraz dla kątów tak małych, że światło rozproszone propaguje wewnątrz wiązki 

oświetlającej. 

Wśród  około  pięćdziesięciu  znanych  w  literaturze  źródeł  zawierających  wyniki  funkcji  

rozpraszania w wodach morskich tylko Tyler (1961) [117] podaje wyniki pomiarów dla zakresu 

kątów zawierającego 180 stopni. 
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2.3.  Właściwości polaryzacyjne ośrodka rozpraszającego - macierz 
rozpraszania  

Światło, którego natężenie i stan polaryzacji może być opisany przy pomocy wektora Stokesa Si, 

podczas propagacji w środowisku morze ulegać procesowi rozpraszania. Wektor taki ma postać:

S i=[ I
Q
U
V ] (2.18)

gdzie  element  I opisuje  całkowite  natężenie  światła,  kolejne  dwa  składniki  opisują  natężenie 

światła o polaryzacji liniowej,  Q w płaszczyźnie rozpraszania oraz  U w płaszczyźnie obróconej 

o kąt 45º, ostatni element V zawiera informację o polaryzacji kołowej lewoskrętnej. 

Parametry rozproszonego światła również można opisać czteroelementowym wektorem Stokesa Ss, 

a związek między wektorami światła oświetlającego Si oraz rozproszonego Ss dany jest równaniem:

S s =
1

k 2⋅r2 M S i (2.19)

gdzie M(θ) jest 16 elementową (4x4) macierzą Muellera, opisującą właściwości optyczne ośrodka 

rozpraszającego,  k to  wektor  falowy,  natomiast  r jest  odległością  pomiędzy  objętością 

rozpraszającą a detektorem (patrz na przykład van de Hulst (1957) [119]). 

Pierwszy  element  tej  macierzy,  czyli  M11,  to  objętościowa  funkcja  rozpraszania.  Opisuje  ona 

kątowy  rozkład  natężeń  światła  rozproszonego  w  przypadku,  gdy  rozpraszaniu  ulega 

niespolaryzowana  wiązka światła.  Zwyczajowo macierz rozpraszania  przedstawia się  w postaci  

znormalizowanej  zawierającej  objętościową  funkcję  rozpraszania  M' (element  M11 nie 

znormalizowany), lub nie zawierającej funkcji rozpraszania M'':

M '=[M 11
M 12

M 11

M 13

M 11

M 14

M 11

M 21

M 11

M 22

M 11

M 23

M 11

M 24

M 11

M 31

M 11

M 32

M 11

M 33

M 11

M 34

M 11

M 41

M 11

M 42

M 11

M 43

M 11

M 44

M 11

] M ' '=[ 1
M 12

M 11

M 13

M 11

M 14

M 11

M 21

M 11

M 22

M 11

M 23

M 11

M 24

M 11

M 31

M 11

M 32

M 11

M 33

M 11

M 34

M 11

M 41

M 11

M 42

M 11

M 43

M 11

M 44

M 11

] (2.20)

Pomiary pełnej macierzy Muellera są skomplikowane. Z uwagi na to istnieje w literaturze niewiele  

źródeł  w  których  prezentuje  się  wyniki  pełnej  macierzy  wykonane  dla  wód  morskich.  Do 

nielicznych  należą  Voss  i  Fry  (1984)  [123],  którzy  prezentują  uśrednione  wartości  macierzy 

pomierzone  w  różnych  miejscach  oceanów  Spokojnego  i  Atlantyckiego,  oraz  Zatoki 

Meksykańskiej.
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Ciekawe  wyniki  macierzy  rozpraszania  światła  wstecz  wykonane  przy  pomocy  kamery  CCD 

przedstawia Hielscher i in. (1997) [49]. Jego wyniki wskazują na zależność rozpraszania światła 

wstecz od kątów azymutalnych (w płaszczyźnie prostopadłej do promienia oświetlającego). 

Zgodnie  z  Bohren  i  Hufmann  (1983)  [11]  różnica  M11 -  M22 opisuje  kątową  zależność 

rozproszonego światła  o  polaryzacji  skrzyżowanej  do pierwotnej.  Natomiast  po podzieleniu tej  

różnicy  przez  M11 otrzymamy  (1  - M22/M11).  Iloraz  ten  nazywany  jest  stopniem depolaryzacji 

światła rozproszonego D (Spinrad i Brown 1993 [107]). 

D=1−
M 22

M 11
(2.21)

Bohren i Huffman (1983) [11] zwrócili uwagę na to, iż jednorodne cząstki sferyczne nie zmieniają 

polaryzacji  światła  rozproszonego.  Dlatego  też  element  M22 powinien  być  równy  M11 (lub 

depolaryzacja  D równa  0).  Pomiary  depolaryzacji  światła  rozproszonego  mogą  być  więc 

wskaźnikiem niesferyczności cząstek rozpraszających.
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2.4.  Historycznie stosowane funkcje rozpraszania światła  

2.4.1.  Funkcje analityczne  

Z powodu stosowania funkcji w obliczeniach zwi zanych z transmisj  promieniowania w o rodkuą ą ś  

wygodnie  jest  pos ugiwa  si  analitycznymi  postaciami  funkcji  rozpraszania.  Takie  postacił ć ę  

pozwalaj  poda  precyzyjnie warto  funkcji dla dowolnego k ta rozpraszania, a ich formu y są ć ść ą ł ą 
ca kowalne.ł
Jedną  z  najczęściej  stosowanych  analitycznych  funkcji  rozpraszania  jest,  stosowana  pierwotnie 

przez astrofizyków, funkcja Henyeya-Greensteina (patrz Henyey i Greenstein (1941) [48]):

HG  g , = 1
4

1−g 2

1g 2−2g cos3/2
(2.22)

Postać  funkcji  fazowej  Henyeya-Greensteina (w skrócie  H-G) spełnia  warunek normalizacyjny 

opisany równaniem (2.16). 

Parametr g funkcji H-G to tzw. średni cosinus funkcji rozpraszania. Nazywany jest też parametrem 

asymetrii  w odniesieniu do  rozpraszania  w przód i  w tył. Zmiana  tego  parametru  pozwala  na 

zmianę  kształtu  funkcji  czyli  na  sterowanie  względną  ilością  promieniowania  wysyłanego 

w przednią bądź tylną półsferę. 

g=2∫0


 cos sin d  (2.23)

Kształt funkcji H-G odbiega jednak od mierzonych kształtów funkcji rozpraszania wód morskich.  

Funkcja  ta  jest  monotonicznie  malejąca  w  całym  zakresie  kątów  rozpraszania,  podczas  gdy 

pomiary funkcji rozpraszania (patrz np. Petzold (1972) [90], Shybanov i in. (2007) [102], Freda 

i in.  (2007)  [34])  wskazują  na wzrost  wartości  dla  dużych  kątów (większych  niż  około 150º). 

Ponadto  funkcje  H-G  nie  dają  się  jednocześnie  dobrze  dopasować  do  wyników  pomiarów 

w zakresach małych kątów (poniżej 10º) oraz kątów pośrednich (30º do 150º). 

Pomimo tych niedoskonałości funkcja H-G zyskała dużą popularność głównie ze względu na to iż 

jest analitycznie  całkowalna. Po podstawieniu cos(θ) =  γ  kumulatywna funkcja H-G przyjmuje 

postać:

BHG  g ,=∫
−1

 1
4

1−g 2

1g 2−2g3/ 2 d =1−g2

4 g
⋅[1g 2−2g−1/2−1g −1 ] (2.24)

Kształt funkcji H-G zaznaczono razem z innymi funkcjami na rysunku 2.1 (patrz strona 29). Średni 

cosinus  funkcji  na  rysunku  g =  0,9185  wybrano  w  taki  sposób,  aby  względny współczynnik 

rozpraszania wstecz wynosił 0,0183. Jest to wartość identyczna z funkcją fazową Petzolda (patrz  

rozdz. 2.4.2.)
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Z powodu niewystarczającej  zgodności  funkcji  H-G z pomiarami  w zakresie  małych  i  dużych 

kątów  często  używano  kombinacji  dwóch  funkcji  funkcji  H-G  zwanej  „two-term  Henyey-  

Greenstein phase function” (w skrócie TTHG). Postać tej funkcji zdefiniowana jest następująco: 
TTHG  , g 1, g 2,=⋅HG g 1 ;1−⋅HG −g 2 ; (2.25)

W celu lepszego dopasowania do wyników pomiarów w zakresie małych kątów należy tu wybrać  

parametr  g1 bliski  jedności,  który powoduje  duży zakres  zmienności  dla  małych  kątów (czyli 

„stromy”  kształt  funkcji).  Natomiast  aby  zrównoważyć  zbyt  niskie  wartości  i  uzyskać  wzrost 

wartości  dla dużych kątów wartość drugiego średniego cosinusa powinna by ujemna.  Parametr 

α pełni tu rolę czynnika ważącego wpływ rozpraszania do przodu i wstecz.

W 1999 roku Haltrin [47,  43] podał sposób na uzależnienie dodatkowych parametrów  α i  g2 od 

parametru  g1.  Tak więc wersja Haltrina funkcji  TTHG stała się w rzeczywistości wygodniejszą 

w stosowaniu funkcją jednoparametrową:

g 2=−0,306141,0006 g1−0,01826 g 1
20,03644 g1

3

=
g2 1g 2

 g1g2 1g2−g1 
(2.26)

Na rysunku 2.1 (patrz strona 29) narysowano funkcję TTHG dla parametru g1 = 0,9809. Parametry 

α i  g2 wyliczono  zgodnie  z  powyższą  formułą.  Względny  współczynnik  rozpraszania  wstecz 

wynosi tu również 0,0183.

Inną  analityczną  funkcją  opartą  na  funkcjach  Henyeya-Greensteina  jest  funkcja  podana  przez 

Zachora (1978) [134]. Jest ona oznaczana w literaturze skrótem HG+Z (patrz np. Siegel (2004) 

[104]), a mankament funkcji HG (monotoniczny spadek wartości w zakresie dużych kątów) został  

tam usunięty dzięki dodaniu jednego członu wielomianu Legendre'a. Funkcja HG+Z nie dawała  

jednak lepszego dopasowania do wyników pomiarowych niż funkcja TTHG. 

Kolejną analityczną funkcją fazową opartą na funkcji Henyeya-Greensteina jest funkcja Henyeya-

Greensteina-Rayleigha (HG-R). Funkcję tą opisują Liu i Weng (2006) [70]. Jest ona iloczynem 

funkcji rozpraszania Rayleigha oraz funkcji Henyeya-Greensteina:

HG−R g ,=C HG−R
3
8
1cos2⋅ 1

4
1−G2 g 

1G 2 g −2G g cos3/2 (2.27)

Korzystając z warunku normalizacyjnego funkcji fazowych, oraz definicji średniego cosinusa kąta  

rozpraszania Liu i Weng wyznaczyli stałą normalizacyjną CHG-R oraz parametr G zastępujący średni 

cosinus. Przyjmują one wartości:

C HG−R=
4

2G2  oraz  G= 5
9

g 3 1
2 10

9
g 250

729
g 3− 3− 1

2 10
9

g 250
729

g 3 ,  gdzie 

=[ 1
2 10

9
g− 250

729
g 3]

2

[1
34−25

27
g 2]

3

.
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Wyznaczony parametr G jest zależny wyłącznie od zadanego średniego cosinusa kąta rozpraszania.

Mimo iż funkcja HG-R może być  stosowana tylko dla małych wartości  g (niewielka przewaga 

rozpraszania  w  przednią  półsferę),  to  jest  ona  bardzo  interesująca.  Można  na  jej  podstawie  

stworzyć analityczną macierz Muellera:

M HG−Rg ,= 3
82G2

⋅
1−G2 g 

[1G 2 g −2G g cos ]
3
2

⋅

⋅[ 1cos2 −1cos2 0 0
−1cos2 1cos2 0 0

0 0 cos 0
0 0 0 cos

] (2.28)

Przykładami innych,  rzadziej stosowanych,  postaci funkcji  analitycznych są np. funkcja fazowa 

Beardsley'a  i  Zenevelda  (1969)  [9].  Funkcja  ta  z  powodu  zbyt  p askiego  kszta tu  nie  dawa ał ł ł  

zadowalaj cego dopasowania w zakresie ma ych k tów. Innym przyk adem jest funkcja Wellsaą ł ą ł  

(1973)  [124],  która  dobrze dopasowuje  si  do  pomiarów wy cznie  w zakresie  ma ych  k tówę łą ł ą  

i tylko w tym zakresie mo e by stosowana. ż
Jedn  z  najbardziej  interesuj cych  funkcji  analitycznych  jest  funkcja  zaproponowana  przezą ą  

Fourniera i Foranda (1994) [28]. Funkcji tej po wi cono rozdzia  ś ę ł 2.4.5.

2.4.2.  Funkcje Petzolda  

Prawdopodobnie  najczęściej  stosowaną  w  optyce  morza  była  funkcja  fazowa  pochodząca 

z pomiarów wykonanych 1972 roku przez Petzolda [90]. Pomiarów dokonano in situ w trzech 

rejonach. W mętnych wodach zatoki San Diego, w Kalifornii, w wodach przybrzeżnych kanału San 

Pedro w Kalifornii oraz w bardzo czystych wodach oceanicznych wysp Bahama. Użyty do pomiaru 

instrument  posiadał  lampę  halogenową  o  mocy  100W i  pozwalał  na  dokonanie  pomiaru  przy 

użyciu  filtra  przepuszczającego światło o długości  fali  514 nm z dużą szerokością połówkową 

sięgającą 75 nm. W zakresie od 10 do 170 stopni działał jako klasyczny nefelometr o polarnej  

konstrukcji,  natomiast  w  zakresie  małych  kątów  użyto  pierścieniowych  przesłon  do  pomiaru 

światła rozproszonego w wybrane kąty. W związku z tym, że kształt zmierzonych objętościowych 

funkcji  rozpraszania był  do siebie zbliżony,  Mobley podał  postać uniwersalnej  funkcji  fazowej 

zwanej  funkcją  fazową Petzolda (Averaged Petzold Phase Function).  Wartości  średniej  funkcji  

fazowej Petzolda, jak i trzech funkcji (uznanych przez Mobleya za reprezentatywne) uzyskanych  

w różnych  typach  wód  można  odnaleźć  w  książce  Mobleya  Light  and  water  (1994)  [80]. 

Oryginalny raport Petzolda (1972) [90] zawiera 8 objętościowych funkcji fazowych zmierzonych 

w środowisku oraz 7 funkcji zmierzonych w warunkach laboratoryjnych. 
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Warto dodać, że Petzold otrzymał wartości objętościowych funkcji rozpraszania dla zaledwie 21 

kątów rozpraszania (w zakresie od 0,169º do 170º), które następnie były ekstrapolowane dla kątów 

skrajnych  0,1º oraz  180º oraz  interpolowane  tak,  aby  uzyskać  wartości  funkcji  dla  55  kątów 

rozpraszania. Obecnie największe wątpliwości budzą wartości funkcji Petzolda dla dużych kątów. 

Wartość rozpraszania dla kąta 180 stopni została ekstrapolowana na podstawie wartości dla 150, 

160 i  170 stopni.  Wątpliwości  budzą też  wartości  funkcji  dla  małych  kątów,  gdyż  instrument  

wyposażony w pierścieniowe przesłony z pewnością był źródłem efektów dyfrakcyjnych, które nie 

zostały w żaden sposób skorygowane.

2.4.3.  Funkcje uzyskane z analitycznych rozwiązań równań Maxwella  

Do oblicze  transmisji energii promienistej cz sto u ywa si  funkcji pochodz cych z najprostszegoń ę ż ę ą  

analitycznego  rozwi zania  zagadnienia  rozpraszania  na  cz stkach  jakim  jest  rozwi zanieą ą ą  

opracowane przez Mie (1908) [78]. Jest to rozwi zanie rozpraszania p askiej monochromatyczneją ł  

fali na kulistej jednorodnej cz stce zawieszonej w o rodku nie absorbuj cym. ą ś ą
Optyczne właściwości cząstki rozpraszającej charakteryzuje bezwzględny zespolony współczynnik 

załamania  światła  mbezw =  nwew -  ikwew.  Część  rzeczywista  nwew opisuje  stosunek  prędkości  fal 

elektromagnetycznych w próżni do prędkości fazowej w materiale cząstki rozpraszającej. Część  

urojona tego współczynnika k wew=
0

4
 zawiera współczynnik absorpcji ξ materiału cząstki oraz 

długość fali  światła w próżni  λ0,  od której silnie zależą procesy absorpcji  i załamania. W celu 

uwzględnienia optycznych właściwości innego niż próżnia ośrodka zewnętrznego, wprowadza się 

względny współczynnik załamania światła m=
mbezw

nzew
.  Teoria Mie narzuca założenie całkowitego 

braku absorpcji ośrodka zewnętrznego. Ośrodek ten jest opisany rzeczywistym współczynnikiem 

załamania nzew. W takim przypadku względny zespolony współczynnik załamania światła przyjmie 

postać  m=
nwew

nzew
−i

0

4 nzew
 w której iloraz  λ0/nzew, w kolejnych wzorach oznaczany jako  λ, to 

długość fali światła w ośrodku zewnętrznym.

Równanie  (2.19)  dla  rozpraszania  światła  opisanego wektorem Stokesa na pojedynczej  cząstce 

sferycznej przyjmie postać:
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[ I
Q
U
V ]s= 1

k 2 r 2 [M 11 M 12 0 0
M 12 M 11 0 0

0 0 M 33 M 34

0 0 −M 34 M 33
][ I

Q
U
V ]i (2.29)

Gdzie  elementy  macierzy  rozpraszania  zależą  od  dwóch  zespolonych  funkcji  amplitudowych 

S1 i S2: 

M 11=
1
2 ∣S 1∣

2∣S 2∣
2 ,

M 12=
1
2
∣S 2∣

2−∣S 1∣
2 ,

M 33=
1
2
S 2

∗S 1S 2 S 1
∗ ,

M 34=
1
2
S 2

∗S 1−S 2 S1
∗ .

(2.30)

Funkcje  S1 i  S2 wyrażone są (w równaniu  2.31) sumami, w których czynniki sumowane można 

rozdzielić na iloczyny składników zależnych tylko od kąta rozpraszania  θ - tzw. funkcje kątowe 

oraz  zależnych  od  promienia  cząstki  rozpraszającej  rp,  długości  fali  λ oraz  współczynnika 

załamania m – tzw. współczynniki Mie.

S 1 r p , , m ,=∑
N

2N1
N N 1a N r p , , mN bN r p , , mN  ,

S 2r p , ,m ,=∑
N

2N1
N N1

aN r p , ,m N bN r p , ,m  N .
(2.31)

Występujące we wzorach (2.31) współczynniki Mie aN i bN wyrażone są wzorami (patrz np. van de 

Hulst (1957) [119]):

a N=
 ' N  y N x −mN  y  ' N x 
 ' N  yN x −mN  y  ' N  x 

,

b N=
m ' N  yN  x −N  y  ' N  x 
m ' N  y N  x −N  y  ' N  x

,
(2.32)

w których argument x zdefiniowany: 

x=2 rπ p /λ (2.33)
to tzw. bezwymiarowy parametr rozmiaru cz stki. Natomiast zespolony argument ą y jest iloczynem 

parametru x i wzgl dnego zespolonego wspó czynnika za amania ę ł ł m. Znak ' we wzorach (2.32) jest 

skrótowym oznaczeniem pochodnej danej funkcji policzonej wzgl dem jej argumentu. ę
Natomiast postaci funkcji kątowych przedstawione są za pomocą stowarzyszonych wielomianów 

Legendre’a:

N cos= 1
sin PN

1 cos

N cos = d
d 

P N
1 cos  .

(2.34)
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Wi cej praktycznych szczegó ów dotycz cych rozwi zania Mie zawarto w rozdziale ę ł ą ą 3.2.1. (strona 

39).

Za o enia teorii: sferyczny kszta t  cz stek, jednorodno , oraz brak absorpcji o rodka w którymł ż ł ą ść ś  

cz stka  jest  zawieszona  ograniczaj  mo liwo ci zastosowania  tego  rozwi zania  w  rodowiskuą ą ż ś ą ś  

morskim. Z uwagi na bogactwo form oraz z o ono  budowy organizmów tworz cych zawiesiny,ł ż ść ą  

funkcje  te  nadaj  si  najlepiej  dla  p cherzyków  powietrza  oraz  kropel  emulsji  olejowychą ę ę  

(substancji ropopochodnych lub t uszczu organizmów morskich) o ile tylko mo na przyj , e nał ż ąć ż  

ich powierzchni nie gromadz  si  inne substancje. ą ę
Innym ród em funkcji rozpraszania mog  by  kolejne bardziej z o one funkcje analityczne. Znaneź ł ą ć ł ż  

s  rozwi zania  rozpraszania  na  cz stkach  sferoidalnych.  Jako  pierwsi  pokazali  je  Asanoą ą ą  

i Yamamoto (1975) [3], Asano (1979) [4] oraz Asano i Sato (1980) [5]. Cz stki takie maj  jedn  oą ą ą ś 
symetrii  obrotowej,  oraz  ró ne  proporcje  rozmiaru  wzd u  osi  do  rozmiaru  w  kierunkuż ł ż  

prostopad ym. Cz stki wyd u one w kierunku osi obrotu przyjmuj  kszta t cygara, za  wyd u oneł ą ł ż ą ł ś ł ż  

w kierunku prostopad ym do osi maj  kszta t dysku.ł ą ł
Znane  s  te  analityczne  rozwi zania  rozpraszania  na  uwarstwionych  cz stkach  o  symetriią ż ą ą  

sferycznej. Rozwi zanie dla modelu kuli pokrytej sferycznym p aszczem pokazali Aden i Kerkerą ł  

(1951)  [2] i  niezale nie jeszcze Shifrin  [ż 101] oraz Güttler  [41],  obaj  w 1952 roku.  Natomiast 

Bohren i Hufmann (1983)  [11] prezentuj  gotowe algorytmy do obliczania elementów macierzyą  

rozpraszania dla rozpraszania na kuli pokrytej jednorodnym p aszczem. ł
Innym rozwi zaniem równa  Maxwella zastosowanym do rozwi zania rozpraszania wiat a  jestą ń ą ś ł  

metoda  dyskretnych  dipoli  (z  ang.  Discrete  Dipole  Approximation  -  DDA).  Metod  tę ą 
zaproponowali  Purcell  i  Pennypacker  (1973)  [94],  jako  rozszerzenie  rozwiązania  Rayleigha. 

Rozwiązanie  Rayleigha  (1871)  [113]  dotyczy  pojedynczego  dipola  i  może  być  stosowane  dla 

bardzo małych cząstek (w porównaniu z długością fali światła). Przybliżenie dyskretnych dipoli 

opiera się na założeniu, że duże cząstki (o dowolnym kształcie) mogą być potraktowane jako układ 

pojedynczych  dipoli,  które  oddziaływują  zarówno  z  zewnętrzną  falą  elektromagnetyczną  jak 

i z wszystkimi  pozostałymi  dipolami.  Rozwiązanie  to  było  od  lat  osiemdziesiątych  ubiegłego 

stulecia rozwijane przez Drainea i Flataua. Z początku stosowano je do szacowania rozpraszania 

światła  na  materii  międzyplanetarnej  (patrz  Draine  (1988)  [23]).  Znacznym  postępem  było 

zastosowanie transformaty Fouriera do przyspieszenia obliczeń oddziaływania między dipolami,  

parz  Goodman  i  in.  (1991)  [39].  Kolejne prace  zawierały porównanie  metody DDA z innymi 

metodami  -  Draine i  Flatau  (1994)  [24],  czy zastosowanie  metody do  rozpraszania  światła  na 

grupie blisko położonych cząstek, patrz Draine i Flatau (2008) [25].
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2.4.4.  Funkcje Kopelevicha  

Funkcje te są przykładem zależności,  które można by opisać mianem półempirycznych.  Są one  

oparte  na  wynikach  pomiarów,  które  następnie  zostały  częściowo  przybliżone  formułą 

matematyczną. Model Kopelevicha zakłada, że na funkcję rozpraszania składają się czysta woda, 

cząstki małe (o promieniach mniejszych niż 1,3 µm oraz założonym współczynniku załamania 1,15 

odpowiadającym cząstkom mineralnym) oraz cząstki duże (o promieniach większych niż 1,3  µm 

oraz założonym współczynniku załamania 1,03 odpowiadającym cząstkom organicznym). Model 

objętościowej funkcji rozpraszania jest tu zdefiniowany następująco:

 ,= sw ,v s⋅ s ⋅550 /1.7vl⋅ l ⋅550/0.3 (2.35)
gdzie  βsw(θ,λ) to objętościowa funkcja rozpraszania światła o długości fali  λ w czystej  wodzie, 

parametry  vs i  vl to odpowiednio koncentracja objętościowa cząstek małych i  dużych wyrażona  

w cm3/m3 (lub  ppm),  natomiast  βs i  βl to  wartości  objętościowych  funkcji  rozpraszania 

odpowiednio dla cząstek małych i dużych. Wartości  βs i  βl zostały podane w tablicach w pracy 

Kopelevicha (1983b) [60], ale również przytoczone przez Mobleya (1994) [80]. 

Parametry  vs i  vl można obliczyć  korzystając ze zmierzonych wartości  funkcji  rozpraszania dla 

kątów 1º i 45º.

v s=−0,00014⋅ 1o ; 55010,2⋅ 45o ;550−0,002
vl=0,022⋅ 1o ;550−1,2⋅ 45o ;550 (2.36)

Mobley (1994)  [80]  dokonał  porównania  funkcji  Kopelevicha  do  funkcji  Petzolda,  wybierając 

parametry  vs i  vl ze  środka  przedziału  ich  zmienności  (niezgodne  z  formułą  2.36).  Z  tego 

porównania  wynika,  że  funkcja  Kopelevicha przyjmuje  zbyt  małe  wartości  w zakresie  małych  

kątów i zbyt duże w zakresie dużych kątów rozpraszania. W odpowiedzi Kopelevich prezentuje 

swoje własne porównanie do trzech funkcji Petzolda zmierzonych w różnych typach wód (patrz  

Kopelevich (2001) [61]), pokazując tam bardzo dobrą zgodność tych funkcji. Jednakże krytyka w 

bardzo popularnej książce Mobleya sprawiła, że ciekawy, spektralnie zmienny model, opracowany 

już  w  latach  osiemdziesiątych  ubiegłego  wieku,  nie  zyskał  popularności.  Wadą  funkcji 

Kopelevicha  jest  jej  nieciągłość.  Można  ją  określić  wyłącznie  dla  19  kątów rozpraszania,  dla 

których określono wartości  βs i βl . Ponadto wartość funkcji dla kąta θ = 0º wydaje się zbyt niska. 

Jest ona o rząd wielkości mniejsza niż wartości Petzolda dla θ = 0,1º. 

Na  rysunku  2.1 (strona  29)  zaznaczono  funkcję  rozpraszania  Kopelevicha  w postaci  punktów 

obliczonych zgodnie z formułą  2.35 i  2.36. W miejsce wartości funkcji  rozpraszania dla kątów 

1º i 45º dla długości fali 550 nm (patrz równanie  2.36) podstawiono wartości wzięte od Petzolda 
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[90]  (wyznaczone  dla  514 nm).  Wartość funkcji  Kopelevicha  dla  kąta  θ =  0º  (niemożliwa  do 

pokazania na wykresie logarytmiczno-logarytmicznym) wynosi 221.

2.4.5.  Funkcje Fourniera-Foranda  

Fournier,  Forand  i  Jonasz  w  cyklu  artykułów  (patrz:  Fournier  i  Forand  (1994)  [28],  Forand 

i Fournier  (1999)  [27]  oraz  Fournier  i  Jonasz  (1999)  [29])  podali  ciekawą  analityczną  postać 

funkcji  fazowej  nazwaną  funkcją  Fourniera-Foranda  (FF).  Jest  to  matematyczne  przybliżenie 

funkcji rozpraszania dla zbioru cząstek rozpraszających spełniających założenia teorii Mie, które  

mają hiperboliczny rozkład rozmiarów. Funkcja Fourniera-Foranda (FF) jest wyrażona za pomocą 

dwu  parametrów,  rzeczywistej  części  współczynnika  załamania  n i  współczynnika  nachylenia 

rozkładu Junge'a µ. 

Postać ta powstała z iloczynu funkcji fazowej dla pojedynczej cząstki P(θ, x) i przekroju czynnego 

na rozpraszanie, który był ważony po wszystkich rozmiarach:

=∫0

∞
 r p

2 Q s x  P  , x  f r pdr p , (2.37)
gdzie  rp to  promień  cząstek  rozpraszających,  x  to bezwymiarowy  parametr  rozmiaru  cząstki 

(zdefiniowany w równaniu  2.33),  Qs(x) jest wydajnością rozpraszania przez pojedynczą cząstkę 

zdefiniowaną  jako stosunek przekroju  czynnego  na  rozpraszanie  do  geometrycznego  przekroju 

cząstek, natomiast f(rp) jest rozkładem rozmiaru cząstek.

Po podstawieniu postaci rozkładu hiperbolicznego, zwanego rozkładem rozmiarów Junge'a:

f r p =
C J

r p
 (2.38)

oraz przepisaniu równania (2.37) jako całki liczonej po bezwymiarowym parametrze rozmiarów 

otrzymano:

=C J 2/
−3∫0

∞
Q s x  P  , x  x2− dx . (2.39)

Przy czym  do obliczenia  całkowitego  współczynnika  rozpraszania  wystarczy  wykonać  krótsze 

całkowanie:

b  , ,n =C J 2/
−3∫0

∞
Q s  x x

2− dx . (2.40)
Wydajność rozpraszania  Qs(x), która dla dużych cząstek dąży do 2, została  przybliżona zgodnie 

z teorią dyfrakcji anomalnej:

Q s x =
2/2

12 /4
(2.41)

gdzie =2 n−1 x jest  różnicą  faz  światła  rozproszonego  i  centralnego  promienia 

dyfrakcyjnego, natomiast n to względny rzeczywisty współczynnik załamania światła.
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Funkcja  fazowa  rozpraszania  dla  pojedynczej  cząstki  P(θ,  x)  zarówno  w  teorii  dyfrakcji  jak 

i w teorii  Rayleigha-Gansa  zawiera  skomplikowane  funkcje  Bessela.  Fournier  i  Forand 

zdecydowali się przybliżyć ją zależnością:

P  , x = 1
4

14 x 2/3
1u 2 x2 /3 (2.42)

gdzie: u=2⋅sin2.
Podstawiając równanie (2.41) do równania (2.40) otrzymano całkowity współczynnik rozpraszania 

[29]:

b  , ,n =C J


cos  /2  2n−1
 

−3

. (2.43)

Natomiast  podstawiając  równania  (2.41)  i  (2.42)  do  równania  (2.39)  można  otrzymać  postać 

objętościowej  funkcji  rozpraszania,  która  po podzieleniu przez współczynnik  rozpraszania  daje 

funkcję fazową Fourniera-Foranda: 

 , , n= 1
41−2 [[ 1−−1−  ] 4

u2 [ 1−
 −1− ]]


1−180



16180−1180
 3cos2−1 ,

(2.44)

gdzie:

=3−
2

, = u2

3 n−12
, natomiast δ180 to δ obliczona dla kąta θ = 180º.

Kolejną użyteczną wielkością dla funkcji FF jest stosunek rozpraszania wstecz bb do całkowitego 

współczynnika rozpraszania b:

B ,n =
90
 −1

2 1−9090
 , (2.45)

gdzie  δ  90 oznacza wartość  δ wyznaczoną dla  θ = 90º.  Na rysunku  2.1 pokazano kształt funkcji 

Fourniera-Foranda  wyznaczoną  dla  parametrów  n = 1,1  oraz  m = 3,5835.  Wartościom  tym 

odpowiada względny współczynnik rozpraszania wstecz B = 0,0183.
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Rys. 2.1. Porównanie historycznie stosowanych funkcji fazowych rozpraszania światła w wodach morskich. 
a) wykres liniowo-logarytmiczny pokazujący porównanie w zakresie dużych kątów, 

b) wykres logarytmiczno-logarytmiczny pokazujący małe kąty rozpraszania. 
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3.  METODYKA  

W rozdziale tym opisano przyrządy użyte do pomiarów, stanowiących główną część bazy danych, 

użytych w niniejszej dysertacji. Są to miernik funkcji rozpraszania o dużej rozdzielczości kątowej 

MVSM, który był używany w trakcie rejsu na pokładzie r/v Oceania w maju 2006, oraz miernik 

zaprojektowany  przez  Mirosława  Jonasza,  który  został  użyty  do  pomiarów  w  trakcie  stażu 

naukowego  w  Rosenstiel  School  of  Marine  and  Atmospheric  Science,  University  of  Miami 

w okresie  marzec  -  czerwiec  2008  roku.  Wyniki  pomiarów funkcji  rozpraszania  zgromadzone 

podczas rejsu na Południowym Bałtyku były częściowo prezentowane (patrz Freda i in. (2007) 

[34]).

Ponadto rozdział ten zawiera opis algorytmów, użytych do uzyskania zaprezentowanych wyników. 

Są  to  algorytmy  zawierające  rozwiązanie  Mie,  które  zostały  użyte  do  modelowania  funkcji 

rozpraszania na pęcherzykach powietrza. Ponadto algorytmy używane do uzyskania parametrów 

funkcji Fourniera-Foranda na podstawie dopasowania tych  funkcji  do funkcji  mierzonych,  oraz 

algorytmy  które  posłużyły  do  uzyskania  innych  parametryzacji  prezentowanych  w  niniejszej 

dysertacji.
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3.1.  Użyte urządzenia pomiarowe  

3.1.1.  Opis nefelometru o dużej rozdzielczości kątowej MVSM  

Nowy  typ  miernika,  służącego  do  pomiaru  funkcji  rozpraszania,  powstał  w  Instytucie 

Hydrofizycznym  Ukraińskiej  Akademii  Nauk  w  Sewastopolu.  Dokładny  opis  działania 

zbudowanego prototypu opisał  Michael  Lee.  (patrz Lee i  Lewis (2003) [69]).  Jednak pierwszy 

projekt  tej  metody  pomiaru  prezentowany był  już  wcześniej  przez  Haltrina  i  in.  (1996)  [45]. 

Przyrząd ten nazywany jest w skrócie MVSM (Multispectral Volume Scattering Meter). Miernik 

ten  w  przeciwieństwie  do  konstrukcji  polarnych  posiadał  nieruchome  źródło  światła  oraz 

nieruchomy fotodetektor umieszczony pod kuwetą pomiarową (patrz rysunek 3.1 [77]). Układ taki 

sprawia, że przyrząd ma zwartą budowę i niewielkie rozmiary. Dzięki temu może być stosowany 

zarówno w laboratorium jak i do pomiarów in situ. 
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Rys. 3.1. Miernik MVSM - schemat pomiaru funkcji rozpraszania światła dla średnich i dużych kątów. 

Na przekroju górnym podano wybrane rozmiary w milimetrach. 



Źródłem światła jest niewielkich rozmiarów lampa halogenowa, której światło przechodzi przez  

soczewkę o ogniskowej  100mm oraz przesłonę ograniczającą wielkość wiązki  światła  podczas 

pomiaru małych kątów. Skupiona wiązka światła przechodzi przez okno do kuwety pomiarowej 

gdzie  ulega  rozproszeniu.  Wiązka  światła  wewnątrz  kuwety  ma  przekrój  2x2cm.  Światło 

wychodzące z objętości rozpraszającej przechodzi przez nowatorskiej konstrukcji pryzmat wycięty 

z  jednego  fragmentu  kwarcu.  Pryzmat  ten  pełni  rolę  peryskopu  kierując  światło  rozproszone 

w płaszczyźnie horyzontalnej do komory fotodetektora umieszczonej poniżej. Pryzmat obraca się 

wokół osi fotopowielacza dzięki silnikowi krokowemu. Jego ruch wewnątrz komory pomiarowej 

powoduje  dodatkowo  mieszanie  wody  ograniczając  sedymentację  zawiesiny.  Pomiar  kątowy 

dokonywany jest w zakresie od 0,5 stopnia do 179 stopni z krokiem 0,25 stopnia. Podczas pracy 

silnika  krokowego  światło  nieustannie  przekazywane  jest  do  hermetycznie  zamkniętej  komory 

fotopowielacza. Zanim jednak trafi na fotopowielacz musi przejść przez jeden z wybranych filtrów 

barwnych o największej transmisji przypadającej dla dla długości fali 443 nm, 490 nm, 555 nm lub 

620 nm. (Trwają pracę nad prototypem miernika o większej liczbie filtrów barwnych).

W celu rozszerzenia zakresu mierzonych kątów do 0,5º do przodu oraz do 179º dla rozpraszania 

wstecz  wprowadzono  nową  metodę  pomiaru  nazwaną  „shadow  method”.  Do  tego  celu 

zaprojektowano równoległe przesunięcie peryskopu. Jego granica przylega do osi optycznej układu 

(patrz rys. 3.2). Zmienna przesłona obcina wiązkę światła w taki sposób, aby przylegała ona do osi 

układu z drugiej strony. Tak więc bezpośrednia wiązka światła „ślizga się” po granicy peryskopu 

i nie  dociera  do  fotopowielacza,  natomiast  światło  rozproszone  pod  kątami  ≥  0,5º  może  być 

rejestrowane. 

Światło przechodzące przez kuwetę pomiarową jest  pułapkowanie w układzie wypolerowanych 

płytek szklanych. Konstrukcja pułapki światła zawiera wbudowaną fotodiodę, dzięki której można 

mierzyć osłabianie światła wewnątrz próbki. Pozwala to na określenie nie tylko względnej kątowej  

zmienności  funkcji  rozpraszania  (funkcji  fazowej)  ale  również  ilościowe opisanie  rozpraszania 

(czyli uzyskanie objętościowej funkcji rozpraszania). 
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Rys. 3.2. Miernik MVSM – schemat pomiaru funkcji rozpraszania dla małych kątów. 



Rys. 3.3. Miernik MVSM - obliczona objętość rozpraszająca. 

Wyliczona objętość rozpraszająca miernika MVSM w jednostkach względnych przedstawiona jest  

na rysunku 3.3. Skomplikowany kształt funkcji opisującej tą objętość wynika z faktu, iż pryzmat  

jest przesunięty względem osi wiązki światła (patrz rys. 3.1), a zbliżając się do kąta 180º zaczyna 

przesłaniać źródło światła. Z tego też powodu w celu zmierzenia funkcji  rozpraszania przyrząd  

rejestruje sygnał, w trakcie obracania się pryzmatu, z trzech ćwiartek kąta pełnego.

Przykładowy "surowy"  sygnał  nie uwzględniający kalibracji  przedstawiony jest na rysunku  3.4. 

Pomiar standardowo rozpoczyna się dla kąta 90º i peryskop obraca się w kierunku kątów dużych 

(czarna  linia).  Następnie,  obracając  się  wciąż  w  tę  samą  stronę,  przechodzi  przez  kąt  180º, 

przesłania źródło światła i rejestruje dalej w kierunku kątów małych (linia fioletowa).  Na wykresie 

widać, że dla kątów 25º i  15º wykonano, dwie kolejne redukcje objętości rozpraszającej poprzez 

zmniejszenie przekroju wiązki światła wewnątrz kuwety przy pomocy zmiennej przesłony.

Rys. 3.4. Przykładowy surowy sygnał z miernika MVSM. 

Logarytm mierzonego sygnału w funkcji kąta rozpraszania.
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Zarówno wady jak i zalety prototypowego miernika można streścić w punktach. Do zalet miernika  

MVSM należą:

• możliwość wykonania pomiarów w szerokim zakresie kątów od 0,5º do 179º z krokiem 

0,25º, daje to razem 715 kątów rozpraszania,

• pomiary w czterech kanałach spektralnych: 443 nm, 490 nm, 555 nm oraz 620 nm,

• przyrząd przystosowany jest zarówno do pomiarów laboratoryjnych jak również in situ, 

• względnie duża szybkość wykonywanych pomiarów - pomiar pełnego zakresu kątów dla 

jednej długości fali trwa poniżej jednej minuty.

Do wad tego miernika można zaliczyć:

• dużą zmienność objętości  rozpraszającej  na  końcach zakresu kątów rozpraszania,  która 

może być przyczyną  dużej  niepewności  (lub błędów systematycznych)  pomiaru w tych 

zakresach,

• możliwość wpływu efektów dyfrakcyjnych na wyniki pomiarów w zakresie małych kątów,

• niejasną procedurę kalibracji przyrządu oraz przejścia od surowych wyników pomiaru do  

wartości objętościowych funkcji rozpraszania,

• skomplikowaną konstrukcję przyrządu, oraz mnogość ruchomych elementów sterowanych 

silnikami krokowymi: przesłony, pryzmat, filtry spektralne.

3.1.2.  Opis manualnie sterowanego nefelometru  

Przyrząd  użyty  w  doświadczeniach,  skonstruowany  przez  Mirosława  Jonasza,  posiada  typową 

konstrukcję polarną z nieruchomym źródłem światła (rys.  3.5). Jest nim laser He-Ne oświetlający 

kuwetę pomiarową światłem spolaryzowanym. Rolę fotodetektora pełni fotodioda umieszczona na 

wysięgniku przymocowanym do stolika optycznego. Stolik ten pozwala na ręczne ustawienie kąta 

widzenia detektora z dokładnością 0,01º. Światło rozproszone przekazywane jest do detektora przy 

pomocy peryskopu zanurzonego w kuwecie pomiarowej. Użycie fotodiody jako detektora (zamiast 

fotopowielacza)  wymusza  wzmacnianie  sygnału  wyjściowego  przy  pomocy  lock-in-amplifier(1). 

W tym  celu  na  drodze  wiązki  światła  ustawiono  śmigło  przerywające  promień  świetlny 

z częstotliwością regulowaną około 10Hz. Wiązka światła, pierwotnie o średnicy poniżej 1 mm 

została  rozszerzona  optycznie  do  średnicy  4mm,  aby  objętość  rozpraszająca  mogła  zawierać  

większą liczbę centrów rozpraszania. 

1 Lock-in amplifier nazywany jest również woltomierzem wektorowym, woltomierzem homodynowym a 
także przetwornikiem synchronizowanym. Służy do pomiaru napięć mniejszych od granicy szumów, 
poprzez porównanie sygnału mierzonego z sygnałem odniesienia o tej samej częstotliwości 
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Rys. 3.5. Schemat manualnie sterowanego nefelometru. 

Użycie spolaryzowanego źródła światła dodatkowo komplikuje pomiar. W celu uzyskania funkcji  

rozpraszania należy dokonać czterech pomiarów przy różnych kombinacjach kierunku polaryzacji 

względem płaszczyzny rozpraszania. Wykonanie tych pomiarów pozwala jednakże na podanie nie 

tylko  objętościowej funkcji  rozpraszania,  lecz czterech elementów macierzy rozpraszania (lewa 

górna ćwiartka macierzy Muellera). Dokładniejszy opis uzyskania funkcji rozpraszania z pomiarów 

czerech kombinacji  polaryzacji  znajduje się w rozdziale  3.1.3. W celu uzyskania  odpowiedniej 

płaszczyzny  polaryzacji  światła  oświetlającego,  na  drodze  wiązki  światła  ustawiono  obracaną 

płytkę  półfalową,  którą  można  było  blokować  w  dwóch  położeniach  dających  płaszczyznę  

polaryzacji równoległą bądź prostopadłą do płaszczyzny rozpraszania. Rolę analizatora polaryzacji 

pełnił obracany polaroid umieszczony na kolumnie peryskopu. 

Do zalet tego miernika należy zaliczyć: 

• możliwość wykonania pomiarów czterech elementów macierzy rozpraszania światła (lewa 

górna ćwiartka macierzy 16-elementowej),

• możliwość  samodzielnego  wykonania  pomiaru  funkcji  kalibracyjnej,  która  jest 

proporcjonalna do objętości rozpraszającej, 

• duża dokładność kątowego położenia detektora wynosząca 0,01º,

• bardzo dobra zgodność pomiarów funkcji rozpraszania, wykonanych na zawiesinie cząstek 

lateksowych, z wynikami modelowania opartymi na rozwiązaniu Mie (patrz rys. 4.4),

Główne wady miernika manualnego to:

• długi czas wykonania pomiarów oraz wynikająca stąd konieczność wykonania pomiarów 

dla niewielkiej liczby kątów rozpraszania (pomiary wykonywano dla zaledwie 19 kątów),

• ograniczony zakres kątów rozpraszania od 5º do 173º,

• konieczność  powtarzania  pomiarów  dla  czterech  kombinacji  ustawień  płaszczyzny 

polaryzacji wiązki oświetlającej i analizatora wiązki rejestrowanej

• monochromatyczne źródło światła (laser HeNe) pozwala na określenie funkcji kątowych 

dla jednej długości fali światła
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przyrząd nie przystosowany do pomiarów bezpośrednio w środowisku.

3.1.3.  Uzyskanie elementów macierzy rozpraszania  

W typowym  nefelometrze  o  konstrukcji  polarnej  występują  dwa elementy  polaryzujące:  jeden 

ustawiony za źródłem światła, (polaryzujący światło oświetlające ośrodek) oraz drugi ustawiony 

przed detektorem (pełni rolę analizatora polaryzacji). W pomiarach pełnej macierzy rozpraszania 

oba  te  elementy  ustawiane  są  w  różnych  kombinacjach  polaryzacji  liniowej  (prostopadle,  

równolegle i skośnie do płaszczyzny rozpraszania) lub kołowej (prawoskrętnej lub lewoskrętnej). 

Dla układu narysowanego na rysunku  3.6 (patrz Jonasz i Fournier (2008) [55]), równanie (2.19) 

przyjmie postać:

S s=
1

k 2⋅r 2 M A M M P S i (3.1)

gdzie występują macierze Muellera dla analizatora polaryzacji  MA, polaryzatora MP, oraz macierz 

opisująca własności ośrodka rozpraszającego M. 

   polaryzator
     źródło    
    światła                        θ

                                                                               analizator

   detektor

Rys. 3.6. Schemat nefelometru z zaznaczonymi filtrami: polaryzującym światło 
oświetlające i analizującym światło rozproszone. 

Nefelometr  użyty  w  doświadczeniach  (skonstruowany  przez  Jonasza)  jest  przystosowany  do 

pomiaru czterech elementów macierzy rozpraszania (lewy górny narożnik macierzy). Elementy te  

można uzyskać stosując dwa ustawienia polaryzatora (polaryzacja liniowa równoległa i prostopadła 

względem  płaszczyzny  rozpraszania)  oraz  dwa  analogiczne  ustawienia  analizatora.  Daje  to 

możliwość wykonania pomiarów przy czterech kombinacjach ustawień elementów polaryzujących. 

Macierze Muellera dla idealnego filtra polaryzacyjnego o płaszczyznach polaryzacji odpowiednio 

równoległej i prostopadłej do płaszczyzny rozpraszania mają postać: 

M ∥=
1
2 [1 1 0 0

1 1 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0] M ⊥=

1
2 [ 1 −1 0 0
−1 1 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0] (3.2)

Źródło światła daje liniowo spolaryzowaną wiązkę światła, a orientację kierunku polaryzacji w tym  

nefelometrze  uzyskuje  się  poprzez  odpowiednie  ustawienie  płytki  opóźniającej  ćwierćfalowej 
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umieszczonej w miejscu polaryzatora. Dlatego dla uproszczenia równania (3.1) można zapisać iż 

MPSi przyjmuje  wartość  Ii[1 1 0 0]T dla  oświetlania  światłem spolaryzowanym  o płaszczyźnie 

polaryzacji  równoległej  do  płaszczyzny  rozpraszania  oraz  Ii[1  -1  0  0]T.  Indeks  T oznacza  tu 

transpozycję wektora (wektor Stokesa jest wektorem kolumnowym).

Rozważmy tu dla przykładu jawną postać równania (3.1) przy następującej kombinacji:  światło 

oświetlające  spolaryzowane  równolegle  do  płaszczyzny  rozpraszania,  natomiast  analizator 

ustawiony  prostopadle  do  płaszczyzny  rozpraszania.  W  tej  sytuacji  wektor  Stokesa  światła 

rozproszonego można zapisać: 

[ I
Q
U
V ]∥⊥ s

=
1
2[ 1 −1 0 0
−1 1 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0][

M 11 M 12 M 13 M 14

M 21 M 22 M 23 M 24

M 31 M 32 M 33 M 34

M 41 M 42 M 43 M 44
] I i[1100] (3.3)

gdzie  symbole  ||  i  ┴  są  kolejno  oznaczeniem ustawień  polaryzatora  i  analizatora.  Wykonując 

obliczenia macierzowe można uzyskać następujący wynik:

I∥⊥s=
I i

2 M 11−M 21M 12−M 22 (3.4a)

Natomiast z trzech pozostałych kombinacji płaszczyzn polaryzacji światła padającego i analizatora  

można uzyskać równania:

I∥∥s=
I i

2 M 11M 21M 12M 22

I ⊥∥s=
I i

2 M 11M 21−M 12−M 22

I ⊥⊥s=
I i

2 M 11−M 21−M 12M 22

(3.4b)

Stąd dzięki sumowaniu wszystkich czterech równań (3.4a) i (3.4b) można otrzymać element M11. 

Jeśli  natomiast  odpowiednie  równania  przed  sumowaniem pomnożymy  przez  (-1),  to  możemy 

otrzymać pozostałe z czterech pierwszych elementów macierzy rozpraszania (lewy górny narożnik  

macierzy).

M 11=
1

2 I i
 I∥∥sI∥⊥sI ⊥∥sI ⊥ ⊥s 

M 12=
1

2 I i
 I∥∥sI∥⊥s−I ⊥∥s−I ⊥⊥s 

M 21=
1

2 I i
 I∥∥s−I∥⊥sI ⊥∥s−I ⊥⊥ s

M 22=
1

2 I i
 I∥∥s−I ∥⊥s−I ⊥∥sI ⊥⊥ s

(3.5)

Pomiar k towego rozk adu jednego z elementów macierzy Muellera wymaga wykonania ca ej seriią ł ł  

pomiarów i obliczenia ich odpowiedniej kombinacji.  Dotyczy to zarówno obj to ciowej funkcjię ś  

rozpraszania, kryj cej si  za elementem ą ę M11, (patrz rozdzia  ł 3.1.2.) jak te  stopnia depolaryzacji.ż
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W celu uzyskania pe nej macierzy rozpraszania nale y wykona  szereg pomiarów charakterystykł ż ć  

k towych przy  ró nych ustawieniach  elementów polaryzuj cych oraz  obliczy  ich  kombinacjeą ż ą ć  

zgodnie z analogicznymi rozwi zaniami równania ą (3.1) dla ka dej wiartki macierzy rozpraszania.ż ć  

Hielscher (1997) [49] a za nim tak e Jonasz i Fournier (2007) [ż 55] pokazuj  u yteczne formu y doą ż ł  

uzyskania macierzy rozpraszania jako kombinacj  49 ró nych ustawie  polaryzatora i analizatora. ę ż ń
Istniej  szybsze  metody  otrzymywania  macierzy  rozpraszania  ni  pomiar  kilkudziesi ciuą ż ę  

charakterystyk  k towych  i  zliczanie  ich  kombinacji.  Metody  te  polegaj  na  pomiarach  ilo cią ą ś  

rozproszonego  wiat a  podczas  przej cia  promienia  przez  kombinacj  polaryzatorów  i  p ytekś ł ś ę ł  

opó niaj cych  (pó falowych  i  wier falowych)  wiruj cych  z  ró nymi  cz sto ciami.  Uzyskanyź ą ł ć ć ą ż ę ś  

sygna  (zmienny w czasie) musi zosta  poddany analizie Fourierowskiej. Jako pierwszy metodł ć ę 
tak  zaproponowa  Azzam (1978) [ą ł 6]. 

Inn  metod  szybkiego  pomiaru  macierzy  rozpraszania  zaproponowali  Thompson  i  in.  (1980)ą ę  

[114].  Metoda  ta  polega  na  wykorzystaniu  komórek  Pockelsa,  czyli  modulatorów  polaryzacji  

sterowanych  przy o onym  napi ciem.  Uzyskany  sygna  by  rejestrowany  przez  16  osobnychł ż ę ł ł  

wzmacniaczy.  Podobnych  instrumentów  u ywali  pó niej  Voss  i  Fry  (1984)  [ż ź 123],  którzy 

dokonywali serii pomiarów macierzy rozpraszania w wodach oceanów Atlantyckiego i Spokojnego 

a tak e Witkowski i  in.  (1998) [ż 132],  którzy prezentuj  macierze rozpraszania  wyizolowanychą  

kultur fitoplanktonu. 

Ostatnim osi gni ciem w tej dziedzinie jest propozycja Mujat i Dogariu (2001) [ą ę 84], którzy u yliż  

dwu ciek okrystalicznych p ytek  opó niaj cych przed kuwet  pomiarow  oraz fotoelastycznegoł ł ź ą ą ą  

modulatora polaryzacji w analizatorze. Pozwoli o to na skrócenie pomiaru dla pojedynczego k tał ą  

rozpraszania do 50 ms.  
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3.2. Zastosowane algorytmy  

Wszystkie algorytmy użyte w niniejszej dysertacji zostały napisane w środowisku MATLAB przez 

autora  niniejszej  pracy.  Wyjątek  stanowią  algorytmy  Monte  Carlo,  które  zostały  użyte  dla 

zobrazowania  rezultatów  zaproponowanych  parametryzacji  (patrz  rozdział  6.)  Środowisko 

MATLAB  jest  z  kilku  powodów  wygodne  do  tworzenia  różnorodnych  algorytmów 

obliczeniowych. Do największych zalet MATLABa należą:

• duża liczba wbudowanych funkcji matematycznych i statystycznych, 

• możliwość łatwego tworzenia własnych funkcji,  co pozwala na skrócenie i  uporządkowanie 

właściwych algorytmów obliczeniowych,

• operowanie  na  wielowymiarowych  macierzach  jako  podstawowej  zmiennej,  dzięki  czemu 

w algorytmach można często unikać pętli wykonujących wielokrotnie to samo działanie (można to 

działanie wykonać raz na macierzy zawierającej dużą liczbę argumentów)

• możliwość  zapisywania  wyników  w  postaci  plików  z  danymi  i  opisami  bądź  w  postaci  

gotowych wykresów.

3.2.1.  Algorytmy wykorzystujące rozwiązanie Mie  

W  celu  wykonania  obliczeń  funkcji  rozpraszania  światła  z  tzw.  teorii  Mie  napisano  zestaw 

algorytmów  w  środowisku  MATLAB,  które  częściowo  były  już  prezentowane  przez  autora 

dysertacji (patrz Freda (2005) [32]) oraz były używane w innych jego pracach: Freda (2005) [31], 

Freda i Król (2005) [33] oraz Król i in. (2006) [65].

Obliczenie kątowych rozkładów natężenia światła rozproszonego sprowadza się do obliczenia tzw. 

funkcji natężeniowych S1 i S2 (patrz równania  2.31). Danymi wejściowymi dla tych obliczeń są: 

promień  cząstki  rozpraszającej  rp,  długość  fali  światła  oświetlającego  cząstkę  λ, oraz 

odpowiadający tej długości względny zespolony współczynnik załamania m. 

Kolejne  składniki  sum (w równaniu  2.31)  mają  coraz  mniejszy  wkład  wnoszony do  wartości 

funkcji  amplitudowych.  Nieskończone sumy można  więc  uciąć dla  pewnej granicznej  wartości 

indeksu sumowania  N. W algorytmach użyto granicy sumowania zaproponowanej przez Bohrena 

i Huffmana  (1983)  [11],  w postaci  N = x+4x1/3+2.  Jest  ona  zależna  od  tzw.  bezwymiarowego 

parametru rozmiaru cząstki x.

Funkcje Riccatiego-Bessela ψN i ξN (we wzorach 2.32) można wyrazić jako odpowiednio sferyczne 

funkcje Bessela pierwszego rodzaju jN i Hankela drugiego rodzaju hN
(2)

, pomnożone przez wartość 
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argumentu.  Dla  potrzeb  algorytmu  zapisano  je  jednak  za  pomocą  funkcji  cylindrycznych 

połówkowego rzędu: Bessela J(z) i Hankela H(2)(z):

 N  z= z jN  z= z
2

J
N 1

2

 z ,

N z=z h N
2z= z

2
H

N 1
2

2  z .
(3.6)

Symbol  z reprezentuje  tu  jeden z  argumentów,  rzeczywisty parametr  x lub urojony  y.  W celu 

policzenia pochodnych skorzystano z zależności rekurencyjnej, która jest prawdziwa dla dowolnej  

funkcji cylindrycznej Z [63]:

Z N1 z =
N
z

Z N  z −Z ' N  z  (3.7)

Funkcje  kątowe  (patrz  równanie  2.34)  można  obliczyć  przy  pomocy  wygodniejszej  formuły 

rekurencyjnej, którą łatwo można zastosować w algorytmie obliczeniowym:

1=1
2=3cos

n=
2n−1
n−1

cos⋅n−1−
n

n−1
⋅n−2

   
1=cos

2=3cos 2
n=ncos⋅n−n1⋅n−1

(3.8)

Algorytm do obliczania funkcji amplitudowych, dla przypadku gdy cząstki rozpraszające to kulki 

pokryte sferyczną warstwą o innych właściwościach optycznych, są zbliżone do przedstawionego 

rozwiązania Mie. Różnią się tylko postacią funkcji an i bn.  

3.2.2.  Algorytmy obliczające najlepsze dopasowanie modeli matematycznych do 
wyników pomiarów  

Szukając najlepszego dopasowania wybranej postaci funkcji do danych pochodzących z pomiarów 

próbowano metodami numerycznymi odnaleźć parametry szukanych funkcji. W przypadku funkcji 

o  prostej  formule  matematycznej  tworzono  algorytmy  oparte  na  metodzie  minimum  sumy 

kwadratów  (tzw.  metodzie  najmniejszych  kwadratów).  Takie  algorytmy  zostały  użyte  do 

odnalezienia parametrów funkcji, których postać zaproponowali Haltrin i Mankowsky (2002) [46] 

oraz  Haltrin  (2004)  [44].  Wyniki  dopasowania  metodą  minimum sumy kwadratów dla  funkcji 

zmierzonych w wodach Morza Bałtyckiego przedstawiono w rozdziale  5.1.1. Natomiast kolejny 

rozdział  5.1.2. zawiera  wyniki  estymacji  opartej  na  tej  samej  metodzie  dla  funkcji 

ekstrapolowanych w kierunku małych i dużych kątów. 

Do  obliczeń  stworzono  więc  algorytm,  który  najpierw ekstrapolował  wartości  funkcji  fazowej  

rozpraszania światła w kierunku małych i  dużych kątów. Ekstrapolacja odbywała  się dla wielu 

zakresów i z różną rozdzielczością kątową (inną do przodu i do tyłu).  Dla każdej ekstrapolacji  

obliczano parametry metodą  najmniejszych  kwadratów oraz  wartości  funkcji  uzyskanej  z  tych 

parametrów.  Porównywano  wartości  wszystkich  powstałych  funkcji  z  funkcją  zmierzoną 
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a najmniejsza  różnica  wskazywała  najlepszy  zestaw  parametrów  (oraz  zakres  i  rozdzielczość 

ekstrapolacji).  Dzięki  takim  zabiegom  udało  się  uzyskać  parametry  dopasowania,  które  były 

dwukrotnie dokładniejsze na końcach zakresu kątów od parametrów uzyskanych zwykłą metodą 

najmniejszych kwadratów (patrz rozdział 5.1.2.).

W przypadku skomplikowanych formuł  definiujących postać funkcji  parametry odnajdywano w 

inny  sposób.  Określono  zakres  zmienności  parametrów  funkcji,  dla  funkcji  o  N parametrach 

wybierano  w  przestrzeni  N-wymiarowej  macierz  argumentów  a  następnie  obliczono  wartości 

funkcji  dla  każdego  zestawu  parametrów.  Wyniki  tworzyły  macierz  o  N  +  1  wymiarach 

(dodatkowy wymiar  to kątowa zmienność  uzyskanych  funkcji  rozpraszania).  Wszystkie  wyniki  

(charakterystyki  kątowe) były następnie porównywane z wynikami  pomiarów - powstawała N-

wymiarowa  macierz  rozbieżności  pomiędzy  funkcją  zmierzoną  a  funkcjami  obliczonymi. 

Odnalezienie  minimum  macierzy  rozbieżności  oraz  N  indeksów  opisujących  to  minimum 

pozwoliło zidentyfikować zestaw parametrów opisujących najlepsze dopasowanie nowej funkcji do 

wyników pomiarów  (patrz rozdział  5.2.) Okazało się,  że pracując na średniej klasy komputerze 

największa wielowymiarowa macierz zastosowana w algorytmie musiała być ograniczona do około 

108 elementów. Nie wpłynęło to jednak w żaden sposób na wyniki uzyskane w wyniku działania  

algorytmu.  Wpłynęło  natomiast  na  wygodę  stosowania  algorytmu  –  obliczenia  trzeba  było  

powtarzać kilkakrotnie dla coraz węższych zakresów zmienności parametrów.

3.2.3.  Algorytm Monte Carlo  

W  rozdziale  6.1. przedstawiono  wyniki  modelowanie  wykonanego  przy  pomocy  algorytmów 

Monte  Carlo.  Algorytmy  „śledzą”  ruch  wirtualnych  fotonów  od  źródła  (punktowego  lub 

dyfuzyjnego) znajdującego się nad powierzchnią wody aż do jego zaabsorbowania w toni wodnej 

lub  opuszczenia  środowiska  wodnego  w  wyniku  rozproszenia.  Zestaw  danych  wejściowych 

zawiera między innymi: 

• kątowe (kąt zenitalny i azymutalny) położenie źródła światła (Słońce), 

• liczba warstw oraz ich głębokości (atmosfera i uwarstwione morze),

• funkcje fazowe oraz współczynniki  rozpraszania  światła  i  absorpcji  w kolejnych warstwach 

(atmosfera i uwarstwione morze), 

• względną  ilość  światła  pochodzącą  od  innych  kierunków niż  źródło  (oświetlenie  dyfuzyjne 

nieba),

• kierunek i prędkość wiatru (do określenia nachyleń powierzchni fal z teorii Coxa-Munka),

• albedo dna morskiego,
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• dane odbiorników światła (liczba, głębokość w toni lub wysokość nad powierzchnią wody, kąt  

widzenia rejestratora),

• liczba wirtualnych fotonów.

Algorytm posłużył do wykonania obliczeń reflektancji zdalnej (zdefniowanej w rozdziale  6.1. na 

stronie 86) oraz pionowych profili oświetlenia w symulowanej toni wodnej. 

W rozdziale 6.2. przedstawiono wyniki modelowania wpływu wyboru funkcji fazowej na korekcję 

absorpcji mierzonej miernikiem ac-9. W rozdziale tym posłużono się funkcją Wa, wyznaczoną przy 

pomocy algorytmu Monte Carlo. Funkcja ta opisuje ułamek światła rozproszonego wewnątrz tuby 

odbijającej,  która nie trafia do detektora. Kątową zmienność  Wa(θ) wyznaczono dla wybranych 

efektywności odbicia światła od wewnętrznych ścianek tuby.
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4.  WYNIKI POMIARÓW  

Rozdział  czwarty zawiera  skrótowy opis  wyników pomiarów będących  podstawą późniejszych 

obliczeń i  dyskusji.  Są to pomiary funkcji  kalibracyjnej  nefelometru,  która uwzględnia zmiany  

objętości  rozpraszającej  występujące  podczas  zmian  położenia  peryskopu.  Autor  dokonywał  

pomiarów  funkcji  kalibracyjnej  nefelometru  kilkakrotnie  podczas  trzymiesięcznej  pracy  z 

nefelometrem  manualnym.  Powtarzanie  tych  pomiarów  było  konieczne  po  każdej  zmianie 

położenia źródła światła,  zmianach dokonywanych  przy ustawieniu elementów polaryzacyjnych 

czy demontowaniu kuwety pomiarowej. Ponadto w rozdziale tym zamieszczono wybrane pomiary 

elementów  macierzy  Muellera,  wykonane  przez  autora.  W  ostatniej  części  rozdziału 

zaprezentowano  wyniki  pomiarów  objętościowej  funkcji  rozpraszania,  w  których  autor 

uczestniczył w 2006 roku.

4.1.  Pomiary funkcji kalibracyjnej nefelometru manualnego  

Uzyskanie poprawnych wyników kątowej zależności natężeń światła rozproszonego wymaga, poza 

zweryfikowaniem geometrii układu, przeprowadzenia czasochłonnej kalibracji. Określenie wpływu 

objętości  rozpraszającej,  z  której  światło  trafia  do  detektora  może  być  zbadane  przy  pomocy  

dyfuzyjnego  ekranu przesuwanego wewnątrz  kuwety pomiarowej  wzdłuż  wiązki  światła.  Taką 

metodę  kalibracji  nefelometru  wprowadzili  Pritchard  i  Eliot  (1960)  [93].  Metodę  tą  rozwijali 

później Tyler (1963) [118], Fry (1974) [35] oraz Jonasz (1990) [54]. 
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Rys. 4.1. Schemat kuwety pomiarowej z umieszczonym w niej 
ekranem dyfuzyjnym. 

W celu wykonania kalibracji przyrządu należy wypełnić kuwetę pomiarową czystą wodą i umieścić 

w niej ekran przesuwany wzdłuż osi Z (patrz rys. 4.1). Kalibrację wykonuje się osobno dla światła 

odbijanego  od  ekranu  -  kąty  rozpraszania 90 (tryb  odbicia)  i  osobno  dla  światła 

przenikającego przez ekran - kąty rozpraszania 90 (tryb transmisji). 

Należy kolejno ustawiać peryskop  detektora  w pozycji  pomiaru  wszystkich  pożądanych  kątów 

rozpraszania i podczas każdego takiego ustawienia mierzyć sygnał w trakcie przesuwania ekranu 

wzdłuż osi Z. Znormalizowane wyniki zmierzonych wartości napięć  S(θ,  Z) tworzą obraz, który 

odzwierciedla wielkość widzianej przez detektor objętości  rozpraszającej.  Zmierzony sygnał  po 

normalizacji, dla wybranych położeń peryskopu θ pokazano na rysunku 4.2.
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Rys. 4.2. Znormalizowany sygnał, zarejestrowany podczas przesuwania ekranu wzdłuż osi Z. 
Każda z krzywych oznacza ustawienie peryskopu na inny kąt rozpraszania.

Pola pod krzywymi odzwierciedla wielkość objętości rozpraszającej dla danych kątów θ.
a) tryb odbicia. 
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Rys. 4.2. (ciąg dalszy) Znormalizowany sygnał, zarejestrowany podczas przesuwania ekranu wzdłuż osi Z. 
Każda z krzywych oznacza ustawienie peryskopu na inny kąt rozpraszania.

Pola pod krzywymi odzwierciedla wielkość objętości rozpraszającej dla danych kątów θ.
b) tryb transmisji.

Funkcja kalibracyjna C(θ), proporcjonalna do objętości rozpraszającej, jest polem powierzchni pod 

krzywymi z rysunku 4.2. 

C =∫ S  , Z 
dS  , Z=0

dZ (4.1)

Wartości wyznaczonej funkcji kalibracyjnej pokazano na rysunku 4.3. W trybie transmisji (światło 

przenika ekran) pomiarów dokonano dla kątów w stopniach: 5; 6; 10; 20 … 90, oraz w trybie  

odbicia  dla  kątów 90;  100 … 170;  172,5.  Kształt  funkcji  kalibracyjnej  odzwierciedla  fakt,  że 

zarówno  przy małych  jak  i  przy dużych  kątach  rozpraszania  peryskop  obejmuje  swym  kątem 

widzenia większą objętość rozpraszającą,  niż przy kątach rozpraszania bliskich 90º. Zmierzony 

sygnał powinien więc być podzielony przez wartość funkcji kalibracyjnej dla odpowiednich kątów. 

Funkcja  ta  w obszarze  kątów pośrednich  może  być  z  dobrym  rezultatem przybliżona  funkcją 

const/sin(θ) (patrz rys. 4.3). 

Na  wykresie  4.3 Zaprezentowano  porównanie  wartości  funkcji  kalibracyjnej  C(θ)  do  wartości 

const·sin-1(θ). Stałą dopasowano tak, aby dobrze odpowiadała wartościom zmierzonym dla kąta 

θ = 90º.  Widać,  że  odwrotność  sinusa  dość  dobrze  dopasowuje  się  do  funkcji  kalibracyjnej 

w środkowym zakresie  kątów,  i  w tym zakresie  mogłaby zastąpić  doświadczalnie  wyznaczaną  

kalibrację. Jednakże dawałaby ona zbyt małe wartości funkcji kalibracyjnej dla kątów rozpraszania  

θ < 40º oraz θ > 140º. 
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Rys. 4.3. Wyznaczona funkcja kalibracyjna nefelometru manualnego. 
Niebieskie trójkąty ▲ - tryb transmisji, zielone kwadraty ■ - tryb odbicia, 
linia przerywana oznacza const/sin(θ), natomiast okręgi o to punkty leżące 

na krzywej const/sin(θ) dla wybranych kątów rozpraszania θ.

Podobne wnioski  wyciągnięte  na  podstawie rozważań geometrycznych  prezentują  Lee  i  Lewis  

(2003)  [69].  W  prezentowanym  przez  nich  mierniku  MVSM  dobra  zgodność  objętości 

rozpraszającej do const·sin-1(θ) jest spełniona również w zakresie kątów pośrednich (patrz rys. 3.3).

Prawidłowość obliczeń oraz dokładność kalibracji przyrządu potwierdza porównanie zmierzonych 

elementów macierzy Muellera z elementami obliczonymi przy pomocy teorii Mie (patrz rys. 4.4). 

Pomiary  wykonano  dla  sferycznych  cząstek  lateksowych  o  średnicy  572 nm  zawieszonych 

w filtrowanej wodzie MilliQ. Cząstek takich używa się zwykle do kalibracji mierników Coultera. 

Prezentowane na rysunku  4.4 funkcje  są  różnicami  funkcji  rozpraszania  cząstek zawieszonych 

w wodzie  oraz  funkcji  rozpraszania  samej  wody  MilliQ.  Dlatego,  przyjmując  za  prawdziwe 

założenie  addytywności  rozpraszania,  można  przyjąć  iż  jest  to  funkcja  rozpraszania  samych  

cząstek.  Użyte  do porównania algorytmy teorii  Mie,  napisane w programie MATLAB, opisano 

skrótowo w rozdziale 3.2.1. niniejszej dysertacji oraz w publikacji Freda (2005) [32].
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Rys. 4.4. Porównanie pomiarów i obliczeń z teorii Mie dla kulek lateksowych o średnicy 572 nm. 
a) objętościowa funkcja rozpraszania,

b) drugi element znormalizowanej macierzy Muellera M12/M11
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4.2.  Pomiary elementów macierzy rozpraszania  

Pomiarów elementów macierzy rozpraszania dokonano w wodach zatoki Biscane Bay znajdującej 

się u wybrzeży Florydy pomiędzy stałym lądem i jedną z wysp okalających półwysep Key Biscane.  

Próbki wody pobrano w kanale, w którym występują zmienne prądy zależne od pływów oceanu 

Atlantyckiego.  Podczas  pobierania  prób silny prąd kierował  wody otwartego oceanu do zatoki 

Biscane Bay powodując resedymentację osadów organicznych. 

Pomiarów dokonano w laboratorium bezpośrednio po pobraniu prób wody.  W celu uniknięcia 

sedymentacji  dużych  cząstek  zawiesin,  pomiarów  dokonywano  z  włączonym  mieszadłem. 

Mieszadło powodowało wynoszenie na powierzchnię wody znajdującej się przy dnie (przeciwny 

kierunek obrotu mieszadła mógłby generować dodatkowe pęcherzyki powietrza w próbce). 

Oprócz pomiarów funkcji rozpraszania wód naturalnych wykonano również pomiary dla sztucznie 

utworzonych  zawiesin  cząstek  polistyrenowych  o  znanych  rozkładach  rozmiarów  i  znanym 

współczynniku załamania światła. Do sporządzania zawiesin stosowano filtrowaną wodę MilliQ 

oraz butelkowaną wodę pitną oczyszczaną metodą odwróconej osmozy,  która jak się okazało w 

trakcie pomiarów, rozpraszała światło słabiej niż MilliQ.

Wynikające  z  teoretycznych  rozważań  formuły  opisane  równaniem (3.5),  mające  posłużyć  do 

uzyskania elementów macierzy rozpraszania należało zamienić na bardziej praktyczne. W nowych  

wzorach uwzględniono stały kąt widzenia peryskopu Ω0 oraz zależną od kąta rozpraszania funkcję 

kalibracyjną  C(θ).  Stosunki  natężeń  światła  Is(θ)/  Ii (przy  różnych  ustawieniach  polaryzatora 

i analizatora) występujące w (3.5) zamieniono na odpowiednie stosunki napięć prądu fotodiody 

mierzone  w  woltach.  Ponadto  za  natężenie  światła  padającego  Ii przyjęto  zmierzoną  wartość 

sygnału dla kąta rozpraszania θ = 0 przy kierunku polaryzacji analizatora zgodnego z kierunkiem 

polaryzatora.

M 11= S∥∥s 
2S ∥∥0


S∥⊥ s 
2 S∥∥0


S⊥∥s 

2 S⊥⊥ 0


S⊥ ⊥s 
2 S⊥ ⊥ 0  1

0

1
C 

M 12= S∥∥s 
2S ∥∥0


S∥⊥s 
2 S∥∥0

−
S⊥∥s 

2 S⊥⊥ 0
−

S⊥ ⊥s 
2 S⊥ ⊥ 0  1

0

1
C 

M 21= S∥∥s 
2 S∥∥0

−
S∥⊥s 
2 S∥∥0


S⊥∥s

2 S⊥⊥ 0 
−

S⊥ ⊥s 
2 S⊥ ⊥ 0  1

0

1
C 

M 22= S∥∥s 
2 S∥∥0

−
S∥⊥s 
2 S∥∥0

−
S⊥∥s

2 S⊥⊥ 0 


S⊥ ⊥s 
2 S⊥ ⊥ 0  1

0

1
C 

(4.2)

Wyniki kątowej zmienności elementów macierzy rozpraszania przedstawiono na rysunku 4.5. Przy 

czym element M11(θ), będący objętościową funkcją rozproszenia światła (na rysunku u góry) został 
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obliczony  bezpośrednio  ze  wzoru  (4.2).  Natomiast  pozostałe  zmierzone  elementy  macierzy 

rozpraszania (na rysunku u dołu) wyliczone przy pomocy (4.2), zostały podzielone przez wartość 

M11(θ).

Rys. 4.5. Zmierzone wartości kątowej zmienności elementów macierzy rozpraszania. 
a) element M11 - objętościowa funkcja rozpraszania światła,

b) pozostałe elementy macierzy rozpraszania znormalizowane przez element M11.
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4.3.  Pomiary objętościowych funkcji rozpraszania światła  

Pomiarów objętościowych funkcji rozpraszania dokonano w maju 2006 w trakcie ekspedycji statku 

R/V Oceania na wodach Zatoki Gdańskiej i w wybranych miejscach Bałtyku Południowego (patrz 

rys.  4.6). Do pomiarów użyty został prototypowy miernik MVSM, który był skalibrowany w taki 

sposób, że w wyniku otrzymywano wartości  objętościowej funkcji  rozpraszania pochodzące od 

zawieszonych  składników wody morskiej  βp.  Dokonano wtedy 42  serii  pomiarów.  Przez  serie 

pomiarów należy tu rozumieć wykonanie pomiarów dla czterech długości fal światła powtarzanych 

od kilku do kilkunastu razy (w celu wyciągnięcia wartości średniej) dla wody pochodzącej z tego  

samego miejsca (czas poboru,  położenie i  głębokość). Pomiarów dokonywano bezpośrednio po 

pobraniu prób wody.  W czterech miejscach  wykonano  pomiary dla  różnych  głębokości  (woda 

pobierana batometrem). W pozostałych miejscach do pomiarów pobierano wodę powierzchniową. 

Ponadto  do wybranych  punktów pomiarowych  powrócono po upływie  kilku dni.  W tabeli  4.1 

przedstawiono zestawienie punktów poboru wody, liczba powtórzeń cyklu pomiarowego w każdej  

serii  oraz  obliczone  wartości  współczynników  rozpraszania  bp jak  i  względnego  rozpraszania 

wstecz Bp. Zebrane wówczas wyniki były fragmentarycznie prezentowane przez Freda i in. (2007) 

[34]  oraz  Shybanov  i  in.  (2007)  [103],  dokonano  również  częściowej  analizy  zmienności 

spektralnej  zmierzonych  funkcji  Shybanov  i  in.  (2007)  [102].  Dotychczas  nie  zaprezentowano 

jednak  całościowo  zebranego  wówczas  materiału  doświadczalnego,  oraz  nie  przedstawiano 

klasyfikacji, czy uśredniania funkcji rozpraszania pochodzących z różnych typów wód.
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Rys. 4.6. Punkty w których dokonano pomiarów objętościowej funkcji rozpraszania. 



Data 
pomiaru

Punkt 
poboru 
wody

Głębokość 
poboru

[m]

Liczba 
powtórzeń 

w serii

Współczynnik rozpraszania
bp [m-1]

Względny współczynnik rozpraszania 
wstecz     Bp [-]

443 [nm] 490 [nm] 555 [nm] 620 [nm] 443 [nm] 490 [nm] 555 [nm] 620 [nm]

16 maja P1

0 7 0,350 0,354 0,330 0,326 0,01624 0,01600 0,01498 0,01625

10 5 0,347 0,343 0,348 0,333 0,01618 0,01676 0,01459 0,01544

30 3 0,172 0,167 0,156 0,158 0,01623 0,01562 0,01469 0,01283

50 3 0,103 0,168 0,096 0,092 0,02109 0,01189 0,01761 0,01696

97 3 0,243 0,243 0,219 0,229 0,01928 0,01868 0,01626 0,01476

17 maja

P40 0 11 0,406 0,392 0,382 0,369 0,01530 0,01471 0,01338 0,01407

P140 

0 9 0,259 0,257 0,256 0,244 0,01379 0,01357 0,01202 0,01195

12 9 0,268 0,259 0,260 0,255 0,01391 0,01383 0,01242 0,01217

25 9 0,136 0,129 0,126 0,122 0,01525 0,01549 0,01282 0,01160

52 7 0,107 0,101 0,105 0,104 0,01454 0,01608 0,01199 0,01076

82 7 0,120 0,115 0,116 0,110 0,01302 0,01368 0,01074 0,00844

plat1 0 7 0,355 0,341 0,360 0,371 0,01312 0,01375 0,01173 0,01327

18 maja

L9 0 11 0,253 0,232 0,222 0,206 0,01360 0,01371 0,01165 0,01194

L8

0 13 0,298 0,276 0,256 0,233 0,01033 0,01043 0,00907 0,00861

10 15 0,266 0,253 0,232 0,215 0,01029 0,01019 0,00913 0,00868

20 13 0,158 0,144 0,134 0,127 0,01612 0,01615 0,01376 0,01239

L7 0 15 0,535 0,481 0,416 0,359 0,00803 0,00811 0,00752 0,00751

L4 0 17 0,503 0,470 0,420 0,373 0,01113 0,01077 0,01023 0,01024

19 maja

P104 0 15 0,804 0,742 0,679 0,644 0,01476 0,01475 0,01301 0,01340

P104c 0 15 0,715 0,673 0,627 0,599 0,01417 0,01397 0,01251 0,01310

P104b

0 15 0,332 0,300 0,267 0,234 0,01114 0,01135 0,01085 0,01045

7 9 0,543 0,521 0,496 0,467 0,01583 0,01510 0,01285 0,01456

25 9 0,151 0,146 0,139 0,140 0,01953 0,01905 0,01611 0,01399

65 11 0,133 0,130 0,126 0,127 0,02062 0,02028 0,01708 0,01638

P104a 0 17 0,308 0,288 0,265 0,239 0,01320 0,01320 0,01206 0,01161

P110a 0 11 1,110 1,062 0,990 0,997 0,01612 0,01669 0,01503 0,01672

Tab. 4.1.  Obliczone współczynniki rozpraszania światła wraz z identyfikacją czasu i położenia stacji pomiarowych.
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Data 
pomiaru

Punkt 
poboru 
wody

Głębokość 
poboru

[m]

Liczba 
powtórzeń 

w serii

Współczynnik rozpraszania
bp [m-1]

Względny współczynnik rozpraszania 
wstecz     Bp [-]

443 [nm] 490 [nm] 555 [nm] 620 [nm] 443 [nm] 490 [nm] 555 [nm] 620 [nm]

20 maja

P110b 0 19 0,530 0,503 0,490 0,443 0,01465 0,01455 0,01211 0,01454

P110 0 13 0,593 0,559 0,514 0,483 0,01630 0,01608 0,01478 0,01528

P110c 0 19 0,852 0,801 0,730 0,691 0,01220 0,01161 0,01071 0,01149

21 maja

ZN2 0 13 2,380 2,454 2,436 2,249 0,01704 0,01694 0,01546 0,01387

P114 0 17 1,406 1,410 1,365 1,267 0,01597 0,01555 0,01406 0,01330

P115 0 15 0,741 0,712 0,656 0,617 0,01328 0,01289 0,01189 0,01257

ZN2c 0 13 0,917 0,858 0,757 0,682 0,01382 0,01366 0,01302 0,01385

ZN2b 0 15 1,216 1,213 1,163 1,069 0,01489 0,01434 0,01303 0,01276

ZN2a 0 17 1,134 1,106 1,042 0,953 0,01341 0,01307 0,01207 0,01218

K 0 15 1,316 1,297 1,236 1,152 0,01435 0,01413 0,01258 0,01327

22 maja

NP 0 15 0,934 0,875 0,781 0,713 0,01100 0,01082 0,01008 0,01042

P110d 0 17 0,943 0,901 0,828 0,760 0,01044 0,01013 0,00895 0,00975

P110 0 19 0,742 0,705 0,643 0,575 0,00790 0,00783 0,00731 0,00709

P104b 0 19 0,665 0,625 0,573 0,516 0,00744 0,00744 0,00692 0,00700

P116 0 19 0,718 0,694 0,640 0,581 0,00761 0,00754 0,00723 0,00733

P1 0 17 0,668 0,664 0,629 0,603 0,00952 0,00942 0,00872 0,00996

Tab. 4.1. (ciąg dalszy)  Obliczone współczynniki rozpraszania światła wraz z identyfikacją czasu i położenia stacji 
pomiarowych.

Na każdą z 42 serii pomiarów składa się zestaw czterech funkcji rozpraszania zmierzonych dla  

długości fal 443 nm, 490 nm, 555 nm oraz 620 nm. Pomiary wykonano w granicach od 0,5º do 

179º z rozdzielczością kątową 0,25º. Tak więc kątową zmienność funkcji rozpraszania dla jednej 

tylko długości fali opisuje tablica 715 liczb. Jest to więc duża liczba danych (715×4×42). Powstaje  

oczywista konieczność zastąpienia ich krótszymi postaciami.

W  pierwszej  kolejności  dokonano  więc  klasyfikacji  wód  ze  względu  na  miejsce  pomiaru.  

Dokonując grupowania skorzystano z wieloletnich badań współczynników osłabiania i absorpcji  

w wodach Bałtyku (patrz np. Olszewski i in. (1992) [88], Sagan (2008) [96]), oraz z wieloletnich 

badań pola zawiesin w tymże  akwenie (Jonasz (1983) [53], Bradtke i  in. (1997) [14], Bradtke 

(2004)  [13]).  Z wyników pomiarów wyodrębniono dwie główne grupy objętościowych  funkcji 

rozpraszania dla następujących wód:
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• wody podpowierzchniowe oraz strefy mieszania otwartego Bałtyku (10 serii),

• wody podpowierzchniowe oraz strefy mieszania Zatoki Gdańskiej (21 serii).

Grupy  te  posłużyły  do  wyliczenia  średnich  objętościowych  funkcji  rozpraszania.  Funkcje 

rozpraszania światła dla wód otwartych morza Bałtyckiego zostały przedstawione na rysunku 4.7.
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Rys. 4.7. Wartości objętościowej funkcji rozpraszania zmierzone w czterech długościach fal, 
uśrednione dla pomiarów wykonanych w wodach otwartego Bałtyku. 

a) wykres logarytmiczno – liniowy obrazujący zmienność w zakresie dużych kątów, 
a) wykres logarytmiczno – logarytmiczny obrazujący zmienność w zakresie małych kątów,
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Z wód podpowierzchniowych Zatoki Gdańskiej wyodrębniono grupę wód z pobliża ujścia Wisły, 

charakteryzujących się małym zasoleniem oraz dużymi  wartościami  współczynników osłabiania 

i rozpraszania (5 serii zmierzonych w punktach ZN2, ZN2b, ZN2a, P114, K). Ponadto zmierzono 

przykłady innych interesujących funkcji rozpraszania:

• wód przybrzeżnych otwartego Bałtyku pobranych spod powierzchni morza (2 serie: L7 i L4),

• wód pobranych z głębokości termokliny (3 serie: P1 - 30m, P140 - 25m, P104b – 25m),

• wód pobranych z różnych głębokości poniżej termokliny, charakteryzujących się najniższymi  

odnotowanymi wartościami współczynników rozpraszania, 

• wód  przydennych,  charakteryzujących  się  wyższymi  wartościami  współczynników 

rozpraszania, niż wody znajdujące się bezpośrednio nad nimi.

Wybrane przykładowe objętościowe funkcje rozpraszania zmierzone dla jednej tylko długości fali  

λ = 490 nm przedstawiono na rysunku 4.8. Z rysunku tego widać, że funkcje, będące uśrednieniem 

kilku funkcji  mają  gładki przebieg oraz bardzo zbliżony kształt.  Mogą się one znacznie różnić  

swoimi  wartościami,  w całym  zakresie  kątów (nawet  ponad  1  rząd  wielkości).  Dla  przykładu 

wartości  objętościowej  funkcji  rozpraszania  dla  wód  z  okolic  Ujścia  Wisły  są  dla  kątów 

rozpraszania  około 15º  ponad 25  razy większe od  wartości  objętościowej  funkcji  rozpraszania 

(obserwowanej w tym samym zakresie kątowym) dla wody pobranej spod termokliny. 

Korzystając z pomiarów objętościowej funkcji rozpraszania, oraz wyliczonych na ich podstawie 

współczynników rozpraszania,  obliczono  wartości  funkcji  fazowych  (patrz  równanie  (2.15)  na 

stronie  13).  Porównanie  analogicznych  przebiegów kątowej  zmienności  wyznaczonych  funkcji 

fazowych przedstawiono na rysunku 4.9. 

Z  wykresów  tych  widać,  iż  funkcje  fazowe  (szczególnie  te,  które  wyliczono  po  uśrednieniu 

większej  ilości  objętościowych  funkcji  rozpraszania)  są  do siebie  bardzo zbliżone.  Największe 

rozbieżności  pomiędzy  wartościami  funkcji  fazowych  obserwowane  są  tylko  w  niewielkich 

zakresach kątowych. Największe wartości funkcji fazowych w tych zakresach kątowych są niemal  

trzykrotnie większe od najmniejszych wartości funkcji,  zmierzonych w tym samym zakresie na  

innej stacji pomiarowej.

54



a) 

Kąt rozpraszania [deg]

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

V
SF

 [m
-1

sr
-1

]

0.0001

0.001

0.01

0.1

1

10

100

1000
P1 97m wody przydenne
P1 50m wody spod termokliny
Ujście Wisły (średnia 5 serii) 
Wody otwartego Bałtyku (średnia 10 serii)
Wody Zatoki Gdańskiej (średnia 21 serii)

b) 

Kąt rozpraszania [deg]

1 10 100

V
SF

 [m
-1

sr
-1

]

0.0001

0.001

0.01

0.1

1

10

100

1000

P1 97m wody przydenne
P1 50m wody spod termokliny
Ujście Wisły (średnia 5 serii) 
Wody otwartego Bałtyku (średnia 10 serii)
Wody Zatoki Gdańskiej (średnia 21 serii)

Rys. 4.8. Wartości objętościowej funkcji rozpraszania dla wybranych pomiarów wykonanych 
dla długości fali λ = 490 nm. 

a) wykres logarytmiczno – liniowy obrazujący zmienność w zakresie dużych kątów, 
b) wykres logarytmiczno – logarytmiczny obrazujący zmienność w zakresie małych kątów,
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Rys. 4.9. Wartości funkcji fazowej rozpraszania dla wybranych pomiarów wykonanych dla 
długości fali λ = 490 nm. 

a) wykres logarytmiczno – liniowy obrazujący zmienność w zakresie dużych kątów, 
b) wykres logarytmiczno – logarytmiczny obrazujący zmienność w zakresie małych kątów.
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5.  PROPOZYCJE PARAMETRYZACJI FUNKCJI 
ROZPRASZANIA ŚWIATŁA  

Wszystkie, znane w literaturze, parametryzacje funkcji  rozpraszania światła można podzielić na 

kilka  grup.  Pierwszą  grupę  stanowić  będą  aproksymacje  danych  różnymi  funkcjami 

matematycznymi.  Mamy z nimi do czynienia gdy dane są wartości kątowej zmienności funkcji 

rozpraszania  światła  dla  pewnej  (skończonej)  liczby  kątów  rozpraszania.  Wtedy  metodami  

statystycznymi (np. metodą najmniejszych kwadratów) szukamy matematycznego opisu w postaci 

funkcji ciągłej, najlepiej dopasowującego się do tych danych. W tym celu należy z góry założyć  

postać funkcji matematycznej.  Parametryzacje takie proponują np. Haltrin i Mankowsky (2002) 

[46] czy Haltrin (2004) [44].

Drugą grupę tworzą matematyczne funkcje lub procedury, które oparte są na teoretycznym opisie 

rozpraszania światła. Należą do nich na przykład: 

• rozwiązanie, podane przez lorda Rayleigha (1871) [113], opisujące rozpraszanie na cząstkach 

dużo mniejszych od długości fali światła, które przybliżono pojedynczymi dipolami,

• rozwiązanie podane przez Mie (1908) [78] opisujące rozpraszanie na jednorodnych cząstkach 

sferycznych,

• rozwiązanie  rozpraszania  światła  na  cząstkach  sferycznych  pokrytych  płaszczem  o  innych  

właściwościach optycznych niż wnętrze cząstek, Aden i Kerker (1951) [2],

• funkcja fazowa oparta na teorii dyfrakcji wiat a podana przez Shifrina (1951) [ś ł 99],

• analityczne rozwiązanie rozpraszania światła na jednorodnych cząstkach sferoidalnych Asano i  

Yamamoto (1975) [3],
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• funkcja fazowa zaproponowana przez Fourniera i Foranda (1994) [28], będąca przybliżeniem 

rozwiązania Mie dla założonego rozkładu rozmiarów cząstek,

• model  rozpraszania  światła  oparty  na  teorii  dyfrakcji  oraz  optyce  geometrycznej 

zaproponowany przez Zege i in. (2006) [138].

Trzecią  grupę  parametryzacji  stanowić  będą  tzw.  funkcje  półempiryczne.  Są  to  takie 

parametryzacje,  które powstały w wyniku pomiarów funkcji  rozpraszania.  Natomiast  procedura 

uzyskania funkcji (odpowiadającej np. szczególnym typom wód lub wybranej długości fal światła) 

wymaga  wykonania  dodatkowych  pomiarów  optycznych.  Przykładami  tych  funkcji  mogą  być 

funkcje Kopelevicha (1983) [60], które wymagają znajomości wartości koncentracji objętościowej 

cząstek  mineralnych  i  organicznych  lub  znajomości  wartości  funkcji  rozpraszania  dla  kątów 

1º i 45º. Kolejnym przykładem funkcji półempirycznej może być parametryzacja Mobleya (2002) 

[81] funkcji  Fourniera-Foranda.  Parametryzacja ta oparta jest  na pomiarach Petzolda i  wymaga 

znajomości  względnego rozpraszania  wstecz.  Podobnie parametryzacja  Fredy i  Piskozuba [30], 

która  wymaga  znajomości  współczynnika  absorpcji  oraz  względnego  rozpraszania  wstecz  do 

uzyskania kształtu funkcji rozpraszania. 

Czwartą grupę parametryzacji stanowić będą odgadnięte funkcje, które w lepszy lub gorszy sposób 

reprezentują  kątową  zmienność  rozpraszania  światła.  Natomiast  dzięki  niezwykle  przydatnym 

właściwościom matematycznym  (całkowalne  analitycznie)  odegrały  dużą  rolę  w  modelowaniu 

zjawisk  optycznych.  Należą  do  nich  funkcje  Henyey-Greensteina  H-G  (1941)  [48]  oraz 

dwuparametrowa funkcja Haltrina TTHG (1999) [47].

Ostatnią  piątą  grupę  stanowić  będą  parametryzacje  funkcji  innych  niż  kątowe.  Są  to,  oparte 

generalnie na wynikach pomiarów, zależności spektralne oraz zależności wiążące wartości funkcji 

rozpraszania z całkowymi właściwościami rozpraszania (współczynniki rozpraszania, rozpraszania 

wstecz, względne współczynniki rozpraszania wstecz i inne).
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5.1.  Estymacje funkcji rozpraszania światła metodą minimum sumy 
kwadratów  

Metoda  minimum  sumy  kwadratów,  zwana  częściej  (skrótowo  choć  nie  precyzyjnie)  metodą 

najmniejszych kwadratów, jest to statystyczna metoda wyznaczania parametrów funkcji trendu dla 

zbioru  danych,  które  są  znane  z  jednakową  dokładnością  (patrz  np.  Nowak  (2002)  [85]). 

Najczęściej  stosowana  jest  do  odnalezienia  parametrów zależności  liniowej,  jednak  może  być  

z powodzeniem  stosowana  również  do  regresji  nieliniowych  (np.  wielomianowych 

logarytmicznych, potęgowych i innych). 

Objętościowe funkcje  rozpraszania  światła  uzyskane  przy pomocy miernika  MVSM mogą  być 

w prosty  sposób  aproksymowane  funkcją  wielomianową  stosując  metodę  najmniejszych 

kwadratów.  Zaletą  tego  typu  funkcji  jest  ich  prostota,  można  otrzymać  gotowe  parametry 

posługując się jedynie programami do obróbki danych typu SigmaPlot, Origin lub innymi. Jednak 

aby skutecznie tego dokonać należy matematycznie zmniejszyć zakres zmienności funkcji (który 

w przypadku  funkcji  rozpraszania  światła  w  wodzie  morskiej  może  przekraczać  6  rzędów 

wielkości). Można to zrobić na przykład przy pomocy funkcji logarytmicznych (naturalnych bądź 

dziesiętnych)  lub  potęgowych  o  wykładniku  ułamkowym.  W  przeciwnym  wypadku  algorytm 

skutecznie  dopasuje  funkcję  tylko  dla  małych  kątów,  tam gdzie  zakres  zmian  nie  przekracza  

2 rzędów wielkości (suma pozostałych kwadratów będzie pomijalnie mała). 

5.1.1.  Estymacje funkcji o dużej rozdzielczości kątowej Haltrina i Mankovsky'ego

Haltrin  i  Mankowsky  (2002)  [46],  którzy  dysponowali  danymi  pochodzącymi  z  poprzednich 

prototypów  nefelometrów  zaproponowali  poddać  metodzie  najmniejszych  kwadratów  wartości 

logarytmów funkcji rozpraszania i pierwiastków kątów rozpraszania (wyrażonych w radianach).  

Odzyskana z takiej estymacji funkcja rozpraszania będzie miała postać:

HM =exp∑n=0

6

cn⋅
n
2. (5.1)

gdzie  c0...c6 są  współczynnikami  najlepszego  dopasowania  wielomianu  uzyskanymi  metodą 

najmniejszych kwadratów. 

Zastosowanie tej metody aproksymacji pozwala zastąpić tablicę zmienności kątowej zawierającą 

715 liczb do zaledwie 7 współczynników.

Obliczono oraz zebrano w poniższej  tabeli  wartości  współczynników  c0...c6 dla wód otwartego 

Bałtyku oraz wód Zatoki Gdańskiej. Parametry te uzyskano z dopasowania metodą najmniejszych 

kwadratów do wartości fazowych funkcji rozpraszania. 
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Akwen λ  [nm] c6 c5 c4 c3 c2 c1 c0

Otwarty 
Bałtyk

443 4,8126 -32,276 86,378 -115,28 83,466 -40,630 8,8854

490 4,2647 -28,640 77,308 -104,84 77,836 -39,220 8,7464

555 4,4215 -28,907 76,741 -103,71 77,609 -39,503 8,8242

620 6,2960 -39,259 98,923 -127,22 90,477 -42,745 9,0757

Zatoka 
Gdańska

443 5,3136 -34,881 90,197 -113,98 75,823 -34,877 7,8371

490 4,9819 -32,622 84,813 -108,55 73,697 -34,659 7,8422

555 5,2645 -34,041 87,944 -112,75 77,109 -36,048 8,0316

620 7,2260 -46,197 117,409 -148,04 98,662 -42,171 8,6198

Tab. 5.1.  Parametry dopasowania funkcji Haltrina i Mankovskyego do fazowych funkcji 
rozpraszania światła dla wód otwartego Bałtyku i Zatoki Gdańskiej

Użyta  tutaj  metoda  najmniejszych  kwadratów,  oraz  użyta  postać  funkcji  mają  swoje  wady 

prowadzące do błędów systematycznych wyznaczanej parametryzacji. Dotyczy to w szczególności 

końców  zakresu  kątowego.  Aby  to  pokazać  obliczono  względne  procentowe  odchylenie 

uzyskanych funkcji rozpraszania  HM   od zmierzonych funkcji fazowych:

R=
−  HM 


·100% (5.2)

Wartości  R(θ)  uśrednione  dla  wszystkich  42  serii  pomiarowych  pokazano  na  rysunku  5.1 

(obliczenia  dla  funkcji  zmierzonej  w  długości  fali  620 nm).  W  środkowym  zakresie  kątów 

rozpraszania R(θ) oscyluje w granicach ± 5%. Natomiast zarówno dla kątów małych do przodu jak 

i dla rozpraszania w kąty bliskie 180º parametryzacja ta prowadzić będzie do większych błędów. 

Szczególnie jeśli  przy pomocy otrzymanej  funkcji  będziemy chcieli  uzyskać zmienność kątową 

w pełnym zakresie od 0º do 180º. Powodem obserwowanych rozbieżności na końcach przedziału 

jest  niedoskonałość  metody  najmniejszych  kwadratów,  oraz  wybrana  wielomianowa  postać 

logarytmu naturalnego z funkcji  HM .  

Kolejną propozycją Haltrina (2004) [44] była inna (również siedmio-parametrowa) funkcja fazowa 

o następującej postaci:

 H =
Am

∑
n=0

6

mn⋅
n
2

10 , m0=1.
(5.3)

Obliczenie  parametrów  najlepszego  dopasowania  wymagało  najpierw  obliczenia  pierwiastków 

dziesiątego  stopnia  z  wartości  fazowych  funkcji  rozpraszania  w  celu  zmniejszenia  zakresu 

zmienności  danych  wejściowych.  Podobnie  jak  dla  funkcji  Haltrina-Mankovskyego 

(zdefiniowanych  równaniem  5.1),  tak  i  w  tym  przypadku  obliczono  parametry  najlepszego 

dopasowania dla uśrednionych objętościowych funkcji  rozpraszania wód otwartych Bałtyku jak 

i wód Zatoki Gdańskiej. Parametry te umieszczono w tabeli 5.2. 
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Akwen λ  [nm] m6 m5 m4 m3 m2 m1 Am

Otwarty 
Bałtyk

443 -0,958 7,233 -21,354 29,372 -19,611 9,354 101013,2

490 -0,629 4,859 -14,899 21,253 -14,765 7,787 45658,6

555 -0,744 5,046 -14,291 19,725 -13,683 7,495 41242,4

620 -2,010 12,052 -29,404 35,815 -22,523 10,187 143650,6

Zatoka 
Gdańska

443 -0,770 6,009 -17,907 24,218 -15,207 6,750 13755,4

490 -0,582 4,625 -14,229 19,837 -12,837 6,126 10093,7

555 -0,764 5,510 -16,003 21,808 -14,112 6,648 14605,3

620 -1,814 12,061 -32,079 41,095 -25,686 10,368 98330,3

Tab. 5.2.  Parametry dopasowania funkcji Haltrina do objętościowych funkcji 
rozpraszania światła dla wód otwartego Bałtyku i Zatoki Gdańskiej
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Rys. 5.1. Względne procentowe odchylenie R funkcji uzyskanych z aproksymacji metodą 
najmniejszych kwadratów uśrednione dla 42 serii pomiarowych (długość fali 620 nm). 

kolor niebieski – dla funkcji zdefiniowanej równaniem (5.1), 
kolor zielony dla funkcji zdefiniowanej równaniem (5.3).

Analogicznie jak dla funkcji opisanej równaniem (5.1), tutaj też obliczono względne procentowe 

odchylenie R wartości funkcji otrzymanych z aproksymacji od wartości zmierzonych. Odchylenie  

to naniesiono na wykres  5.1 (kolor zielony). Widoczne jest duże podobieństwo do poprzedniego 

odchylenia.  Małe  wartości  R w  środkowym  zakresie  kątów  oznaczają  dobre  dopasowanie  do 

wartości  zmierzonych  w tym  zakresie.  Widzimy  niemal  identyczny  wykres  w  zakresie  kątów 

dużych dla obu aproksymacji gdyż krzywa wielomianowa szóstego stopnia nie jest w stanie oddać 

większej  ilości  szczegółów i  punktów przegięcia funkcji  uzyskanej  z pomiarów.  Natomiast  dla 

kątów małych obserwujemy jeszcze większe odchylenia (ponad 80% dla kąta θ = 0,5º). 
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Systematyczne  niedoszacowanie  rozpraszania  wprzód  (w  małe  kąty),  oraz  przeszacowanie 

rozpraszania wstecz będą jeszcze większe gdy (na podstawie współczynników) obliczymy wartości  

funkcji dla pełnego zakresu (0º – 180º). To sprawia, że proste i łatwe do uzyskania aproksymacje 

metodą  najmniejszych  kwadratów  mogą  budzić  kontrowersje  przy  stosowaniu  ich  jako  dane 

wejściowe modeli transmisji światła w toni morskiej.

5.1.2.  Poprawione estymacje funkcji rozpraszania światła w wodach Morza 
Bałtyckiego  

Dane  uzyskane  z  przyrządu  MVSM  są  bardzo  specyficzne,  a  mianowicie  ich  duża  liczba 

(wynikająca z rozdzielczości kątowej wynoszącej 0,25º) sprawia, że dopasowywane funkcje nie 

tworzą sztucznych punktów przegięć czy ekstremów pomiędzy danymi wartościami. Zadając dobrą 

postać funkcji  oraz ograniczając zakres zmienności wartości funkcji możemy oczekiwać bardzo 

dobrego  dopasowania  krzywej  aproksymowanej  do  wyników  pomiarów.  Charakter  kątowej 

zmienności funkcji rozpraszania sprawia, że rozpraszanie w małe kąty do przodu jak i do tyłu gra 

znaczącą rolę w propagacji światła wgłąb toni morskiej.

Pomimo  bardzo  dobrej  zgodności  przebiegu  funkcji  mierzonych  i  funkcji  stosowanych  przez 

Haltrina  i  Mankovsky'ego,  podstawową  wadą  ich  aproksymacji  są  znaczące  rozbieżności  na 

końcach przedziału kątów. 

Sposobem na uniknięcie problemu ze skrajnymi punktami w tej metodzie może być rozszerzenie 

zakresu  danych.  Z  powodu mniejszych  błędów w aproksymacji  rozpraszania  w małe  kąty,  do 

dalszych obliczeń wybrano funkcję zdefiniowaną równaniem (5.1). 

Stworzono algorytm, który kolejno wczytuje z pliku wartości objętościowej funkcji rozpraszania, 

zmniejsza zakres zmienności  funkcji  (oblicza logarytm naturalny wartości  funkcji  i  pierwiastek 

kwadratowy kąta w radianach), następnie ekstrapoluje te dane z dowolną rozdzielczością kątową 

(do kąta 0º wprzód oraz do kąta 180º wstecz) oraz oblicza współczynniki korelacji wielomianowej. 

Okazało  się,  że  wybór  rozdzielczości  kątowej,  oraz  nowych  granic  zakresu  funkcji  znacząco 

wpływa  na jakość  rezultatów  algorytmu.  Dlatego  stworzono  drugi  algorytm  przeszukujący 

rozdzielczość  kątową jak i  zakres  ekstrapolacji  (osobno wprzód i  wstecz),  który rejestrowałby 

różnice  R dla  wszystkich  kątów rozpraszania.  Uznano,  że  największa  wartość  R powinna  być 

czynnikiem decydującym o przydatności ekstrapolacji. 

Dzięki  tym  zabiegom  otrzymujemy  współczynniki  dopasowania,  które  około  dwukrotnie 

zmniejszają  różnice  pomiędzy  funkcją  mierzoną  i  jej  aproksymowaną  postacią  na  końcach 

przedziału kątów. Największe względne procentowe odchylenie  R po ekstrapolacji wynosi około 
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20%, podczas gdy średnia wartość R(θ = 179º) dla aproksymacji Haltrina i Mankovskyego wynosi 

blisko 40% (patrz rys. 5.1 dla kąta 179º). 

Dla przykładu najlepszą aproksymację uśrednionej fazowej funkcji rozpraszania światła w wodach 

Zatoki  Gdańskiej  otrzymano  po  ekstrapolacji  w  zakresie  od  0,39  do  179,22  z  rozdzielczością 

kątową 0,01 stopnia. Podczas aproksymacji dodano więc 11 punktów ekstrapolacji od strony kątów 

małych i 22 punkty od strony kątów dużych. Najwyższa zarejestrowana wartość R wyniosła 20,5%. 

Natomiast  najlepszą  aproksymację  uśrednionej  funkcji  rozpraszania  światła  w  wodach  Ujścia 

Wisły otrzymano po ekstrapolacji w zakresie od 2,75 do 179,45 z rozdzielczością kątową 0,025 

stopnia. Dodano 90 punktów od strony małych kątów i 18 od strony dużych kątów. Najwyższa 

wartość R wyniosła tu 21%.

Akwen
443 7,440 -45,42 110,94 -136,1 90,85 -41,15 8,758
490 7,041 -42,85 104,82 -129,7 88,05 -40,68 8,733
555 6,880 -41,21 99,71 -123,1 84,49 -39,98 8,703
620 8,331 -49,08 116,17 -140,1 93,45 -42,10 8,839
443 9,020 -54,90 132,06 -156,5 97,42 -39,85 8,218
490 8,723 -52,93 127,53 -152,3 96,19 -39,95 8,261
555 8,543 -51,50 123,74 -148,1 94,27 -39,71 8,270
620 9,668 -58,38 140,04 -167,0 105,2 -42,52 8,483
443 7,699 -46,70 112,29 -133,3 83,66 -35,89 7,781
490 7,018 -42,58 103,01 -123,7 79,24 -35,11 7,750
555 7,085 -42,39 101,35 -120,8 77,17 -34,60 7,729
620 7,899 -47,22 112,52 -133,5 84,37 -36,48 7,881

λ  [nm] c6 c5 c4 c3 c2 c1 c0

Otwarty 
Bałtyk

Zatoka 
Gdańska

Ujscie 
Wisły

Tab. 5.3.  Poprawione parametry dopasowania funkcji Haltrina i Mankovskyego do uśrednionych fazowych funkcji 
rozpraszania światła dla wód otwartego Bałtyku, Zatoki Gdańskiej i okolic ujścia Wisły.

W  tabeli  5.3 zebrano  wartości  parametrów  najlepszego  dopasowania  funkcji  zdefiniowanych 

równaniem (5.1) do uśrednionych wartości funkcji fazowych dla wód Otwartego Bałtyku, Zatoki  

Gdańskiej  oraz  Ujścia  Wisły.  Natomiast  w załączniku  nr  2  umieszczono  wartości  parametrów 

najlepszego dopasowania do wszystkich zmierzonych fazowych funkcji rozpraszania światła dla 

długości fali 443 nm, 490 nm, 555 nm oraz 620 nm. Tak więc dane zawarte w tabeli (4.1) wraz 

z danymi  z  załącznika nr 2 tworzą razem komplet  (w sparametryzowanej  postaci)  właściwości 

rozpraszających zmierzonych w wodach południowego Bałtyku. 

Na poniższym rysunku (5.2) pokazano uśrednione fazowe funkcje rozpraszania światła dla wód 

okolic ujścia Wisły i ich dopasowanie uzyskane metodą najmniejszych kwadratów dla dynamicznie 

ekstrapolowanych zakresów zmienności funkcji.
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Rys. 5.2. Uśredniona funkcja fazowa wód okolic Ujścia Wisły (niebieski), oraz dopasowanie tej 
funkcji poprawioną metodą najmniejszych kwadratów (czerwony). 

a) wykres logarytmiczno-liniowy obrazujący dopasowanie dla dużych kątów,
b) wykres logarytmiczno-logarytmiczny obrazujący dopasowanie dla małych kątów.
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5.2.  Propozycje nowych funkcji analitycznych  

Wychodząc naprzeciw potrzebom zwięzłego opisania funkcji  rozpraszania światła poszukiwano 

najprostszych wzorów,  które mogłyby oddać kątową zmienność tej  funkcji.  Należą do nich na 

przykład jednoparametrowe funkcje postaci: 

 I =C I⋅sin−22 . (5.4)

Funkcje  podobnej  postaci  wykorzystano  w  formule  Fourniera-Foranda,  (patrz  równanie  2.42). 

Opisują  one  tylko  przybliżony  kątowy  przebieg  rozpraszania  światła,  są  monotoniczne 

(jednostajnie  maleją  w  zakresie  kątów  od  0º do  180º).  Nie  wykazują  więc  wzrostu  wartości 

w zakresie  kątów  dużych  oraz  nie  oddają  punktów  przegięcia  obserwowanych  na  wykresach 

logarytmiczno-logarytmicznych. Jednak okazuje się że tak prosta funkcja zachowuje się lepiej niż  

wielokrotnie  stosowana  funkcja  Henyeya-Greensteina,  szczególnie  w  zakresie  małych  kątów. 

Najlepsze dopasowanie postaci (5.4) do funkcji fazowej Petzolda uzyskano dla stałej  CI = 16,97. 

Największą  wadą  funkcji  tej  postaci  jest  fakt,  że  jest  ona  nieokreślona  dla  kąta  θ = 0º,  a  jej 

parametr nie zmienia kątowego rozkładu (kształtu) a jedynie bezwzględne wartości całej funkcji. 

Funkcję  tą  można  poprawić  w  zakresie  dużych  kątów,  tak  aby  jej  wartości  wykazywały 

odpowiedni wzrost. Poprawiona formuła może mieć na przykład postać:

 II =C II
1D II⋅sin 2 

sin2 2 . (5.5)

Jest to postać dwuparametrowa, w której licznik odpowiedzialny jest za wzrost wartości funkcji 

w zakresie dużych kątów. Parametr DII musi przyjmować wartości z przedziału od 0 do 1. 

Akwen
443 0,00241 0,319
490 0,00232 0,353
555 0,00195 0,393
620 0,00191 0,400
443 0,00255 0,349
490 0,00248 0,384
555 0,00221 0,431
620 0,00219 0,418

Ujście Wisły

443 0,00285 0,339
490 0,00280 0,365
555 0,00251 0,401
620 0,00240 0,416

λ  [nm] CII DII

Otwarty 
Bałtyk

Zatoka 
Gdańska

Tab. 5.4.  Parametry dopasowania funkcji βII do średnich wartości funkcji fazowej 
rozpraszania światła dla wód otwartych Bałtyku, Zatoki Gdańskiej i okolic ujścia Wisły.
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Natomiast parametr CII (podobnie jak parametr CI dla funkcji βI) pełni funkcję stałej dzięki której 

można  zmieniać  wartości  całej  funkcji.  Najlepsze  dopasowanie  funkcji  βII do  funkcji  funkcji 

zmierzonych miernikiem MVSM zebrano w tabeli 5.4.

Funkcja matematyczna, która jednocześnie jest ciągła, dobrze oddaje wartości mierzonych funkcji  

rozpraszania światła (wykazuje wzrost wartości w zakresie dużych kątów oraz przegięcia funkcji 

na wykresie logarytmiczno-logarytmicznym) a ponadto ma niedużą liczbę parametrów, może być 

opisana wzorem:

 IV =C IV⋅
−D IV⋅ln −E IVF IV⋅

5 . (5.6)

Parametry są odpowiedzialne: C za wartość całej funkcji (ale nie zmienia kształtu), D za przegięcie 

wykresu funkcji w zakresie małych kątów (brak tego przegięcia jest wadą funkcji  βI i  βII), E za 

nachylenie wykresu funkcji w całym zakresie kątów oraz F za wzrost wartości funkcji w zakresie 

dużych  kątów.  Najlepsze  dopasowanie  funkcji  βIV do  funkcji  funkcji  zmierzonych  miernikiem 

MVSM zebrano w tabeli 5.5.

Akwen
443 0,0108 0,216 3,16 0,104
490 0,0116 0,208 3,10 0,102
555 0,0118 0,200 3,08 0,096
620 0,0130 0,176 2,96 0,092
443 0,0121 0,269 3,26 0,107
490 0,0127 0,264 3,23 0,105
555 0,0126 0,274 3,27 0,102
620 0,0131 0,255 3,20 0,100

Ujście Wisły

443 0,0133 0,264 3,20 0,109
490 0,0136 0,266 3,20 0,108
555 0,0131 0,270 3,23 0,105
620 0,0129 0,272 3,25 0,104

λ  [nm] CIV DIV EIV FIV

Otwarty 
Bałtyk

Zatoka 
Gdańska

Tab. 5.5.  Parametry dopasowania funkcji βIV do średnich wartości funkcji fazowej rozpraszania światła dla wód 
otwartych Bałtyku, Zatoki Gdańskiej i okolic ujścia Wisły.

Porównanie  nowych  funkcji  analitycznych  βI,  βII oraz  βIV będących  wynikiem  najlepszego 

dopasowania  do  zmierzonej  średniej  funkcji  fazowej  rozpraszania  światła  w  wodach  Zatoki  

Gdańskiej przedstawiono na rysunku 5.3.
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Rys. 5.3. Porównanie funkcji analitycznych βII oraz βIV  do zmierzonej średniej funkcji fazowej 
rozpraszania światła w wodach Zatoki Gdańskiej. 

a) wykres logarytmiczno-liniowy obrazujący dopasowanie dla dużych kątów, 
b) wykres logarytmiczno-logarytmiczny obrazujący dopasowanie dla małych kątów.
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5.3.  Poprawiona parametryzacja funkcji Fourniera-Foranda dla wód 
Bałtyku Południowego  

Funkcje Fourniera-Foranda (patrz [27], [28], i [29]), których definicji poświęcono rozdział  2.4.5. 

niniejszej  dysertacji,  wydają  się  być  najlepszymi  ze  znanych  obecnie  analitycznych  funkcji  

fazowych. Do zalet funkcji FF należą: 

- przebieg zbliżony do przebiegów funkcji mierzonych w środowisku morskim,

- względnie prosta forma (równanie 2.44), 

- ciągłość, 

- analityczna całkowalność,

- mała liczba parametrów.

Niewątpliwą zaletą tych funkcji jest również fakt, iż jej parametry są wielkościami związanymi  

z optycznymi właściwościami ośrodka. Są to współczynnik nachylenia hiperbolicznego rozkładu 

rozmiarów cząstek rozpraszających  μ oraz współczynnik załamania światła na tych cząstkach  n. 

O ile rozkłady rozmiarów cząstek zawiesin można mierzyć przy pomocy np. liczników Coultera 

(patrz np. Bader (1970) [7], Sheldon i in. (1972) [98], Jonasz i Fournier (1996) [56]), a wyniki 

pomiarów  przybliżać  wartością  nachylenia  rozkładu  hiperbolicznego  μ. To  wyznaczenie 

efektywnego współczynnika załamania światła cząstek zawiesin jest już bardziej skomplikowane. 

Istnieją prace na temat całego szeregu metod pośrednich wyznaczania współczynnika załamania.  

Efektywny  współczynnik  załamania  na  cząstkach  zawiesin  wody  morskiej  był  wyznaczany 

z pomiarów funkcji rozpraszania (patrz np. Zeneveld i Pak (1973) [136], Brown i Gordon (1973b) 

[16], Kullenberg i Berg Olsen (1972) [68]) i porównania z wynikami modelowania Mie. Funkcje 

FF  znajdują  jednak  zastosowanie  głównie  wtedy,  kiedy  nie  można  dokonać  pomiarów 

nefelometrycznych. Ponadto metoda ta prowadziła do znacząco różnych rezultatów gdy opierano  

się na tej samej  funkcji  rozpraszania ale rozkład rozmiarów cząstek nie był  znany (Kullenberg 

(1970) [67], Gordon i Brown (1972) [40], Brown i Gordon (1973a) [15], Zaneveld i in. (1974) 

[137]).  Potrzebne  byłyby  więc  inne  metody  określania  efektywnego  współczynnika  załamania 

zawiesin  morskich.  Należy  do  nich  na  przykład  metoda  oparta  na  pomiarach  rzeczywistych 

właściwości  optycznych  wody morskiej  opracowana  przez  Twardowskiego  i  in.  (2001)  [116]. 

Znane  są  też  prace  opisujące  sposób  określania  współczynnika  załamania  wybranych  typów 

zawiesin np. komórek planktonu na podstawie analizy składu substancji z których są zbudowane 

(patrz Aas (1996) [1]) lub poprzez pomiar wybranych składników tj. zawartości węgla i chlorofilu 

a (patrz Stramski (1999) [108]). 

Z  powodu  trudności  w  wyznaczaniu  parametrów  n i  μ funkcji  Fourniera-Foranda  próbowano 

zastąpić je innymi,  łatwymi do wyznaczenia wielkościami. Pierwszą taką próbę podjęli  Mobley 
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i in.  (2002)  [81],  którzy  rozważając  parametry  funkcji  Petzolda  zaproponowali  prostą  liniową 

zależność pomiędzy n i  μ. Parametrem tej zależności był współczynnik względnego rozpraszania 

wstecz  Bp zdefiniowany w równaniu  (2.17).  Na  rysunku  5.4 pokazano liniową zależność  n(μ) 

podaną przez Mobleya i in. (kolor czerwony) oraz parametry funkcji Petzolda (punkt w kolorze 

czerwonym).  Na  diagramie  tym  zaznaczono  też  kontury  wybranych  wartości  Bp,  związanych 

z parametrami  n i  µ zależnością (2.45). Według Mobleya i in. parametry  n i  μ dowolnej funkcji 

fazowej można odnaleźć jako punkt przecięcia zależności n(μ) z odpowiednim konturem Bp. 

Rys. 5.4.  Kontury względnego rozpraszania wstecz Bp naniesione na wykres na którego osiach odłożono 
parametry n i μ funkcji Fourniera Foranda. 

Czarne punkty oznaczają parametry najlepszego dopasowania funkcji FF do zmierzonych funkcji VSF w 
długości fali 443 nm. Czerwona prosta to zeleżność podana przez Mobleya in. (2002). 

Czerwony punkt oznacza parametry funkcji Petzolda.
 

Po wykonaniu pomiarów objętościowej funkcji rozpraszania w Bałtyku Południowym okazało się,  

że  funkcje  FF  obliczone  przy pomocy  parametryzacji  Mobleya  znacząco odbiegają  od  funkcji 

zmierzonych. Z tego powodu Freda i Piskozub (2007) [30] podali nową propozycję parametryzacji 

funkcji Fourniera-Foranda. Obliczyli oni najlepsze dopasowanie funkcji FF do funkcji fazowych 

wyznaczonych eksperymentalnie. Otrzymane w wyniku dopasowania parametry n i  μ nanieśli na 

diagram  pokazany  na  rysunku  5.4 (czarne  punkty).  Okazało  się,  że  parametry  uzyskane 

z dopasowania nie leżą wzdłuż prostej Mobleya, oraz że ich położenie na diagramie w niewielki 

sposób  zależy  od  Bp (tym  samym  wartościom  Bp odpowiadają  znacząco  różne  pary 

współczynników  n i  μ).  W związku z tym parametr  Bp nie powinien być jedynym parametrem 

funkcji  FF. Parametry  n i  μ najlepszego  dopasowania  funkcji  FF  do  wszystkich  zmierzonych 

fazowych funkcji rozpraszania światła zebrano w tabeli 5.6.
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Tab. 5.6.  Parametry n i µ najlepszego dopasowania funkcji FF do wszystkich zmierzonych fazowych funkcji 
rozpraszania światła 

70

443nm 490nm 555nm 620nm

n µ n µ n µ n µ

16 maja P1

0 7 1,0563 3,7680 1,0627 3,7229 1,0537 3,7593 1,0576 3,7598
10 5 1,0536 3,7848 1,0653 3,7228 1,0663 3,6714 1,0588 3,7355
30 3 1,0146 4,1505 1,0151 4,1340 1,0095 4,2090 1,0182 4,0419
50 3 1,0068 4,3391 1,0236 3,9545 1,0053 4,3360 1,0080 4,2691
97 3 1,0152 4,1850 1,0182 4,1391 1,0224 4,0535 1,0309 3,9382

17 maja

P40 0 11 1,0240 4,0191 1,0229 4,0205 1,0184 4,0501 1,0263 3,9709

P140 

0 9 1,0219 4,0146 1,0238 3,9883 1,0197 4,0053 1,0284 3,9026
12 9 1,0249 3,9828 1,0261 3,9682 1,0234 3,9687 1,0353 3,8401
25 9 1,0080 4,2462 1,0075 4,2598 1,0069 4,2331 1,0090 4,1662
52 7 1,0060 4,2803 1,0056 4,3104 1,0056 4,2516 1,0074 4,1846
82 7 1,0061 4,2554 1,0057 4,2755 1,0055 4,2323 1,0088 4,1005

plat1 0 7 1,0224 3,9953 1,0231 3,9999 1,0244 3,9415 1,0263 3,9545

18 maja

L9 0 11 1,0211 4,0205 1,0228 4,0025 1,0186 4,0117 1,0255 3,9339

L8
0 13 1,0256 3,8927 1,0242 3,9117 1,0191 3,9401 1,0207 3,9045

10 15 1,0204 3,9554 1,0193 3,9675 1,0149 4,0046 1,0198 3,9189
20 13 1,0076 4,2662 1,0062 4,2970 1,0056 4,2792 1,0082 4,1972

L7 0 15 1,0732 3,4530 1,0726 3,4588 1,0549 3,5413 1,0469 3,5991
L4 0 17 1,0631 3,6049 1,0627 3,5972 1,0499 3,6673 1,0441 3,7125

19 maja

P104 0 15 1,0648 3,6840 1,0538 3,7536 1,0434 3,7908 1,0515 3,7391
P104c 0 15 1,0752 3,6128 1,0771 3,5985 1,0760 3,5692 1,0771 3,5780

P104b

0 15 1,0845 3,4928 1,0818 3,5108 1,0607 3,6118 1,0604 3,6022
7 9 1,0849 3,6009 1,0935 3,5471 1,0705 3,6069 1,0658 3,6736

25 9 1,0070 4,3190 1,0056 4,3444 1,0055 4,3133 1,0056 4,2825
65 11 1,0061 4,3491 1,0056 4,3569 1,0056 4,3225 1,0058 4,3093

P104a 0 17 1,0481 3,7591 1,0377 3,8428 1,0283 3,9063 1,0129 4,0954
P110a 0 11 1,1183 3,4751 1,1222 3,4733 1,0949 3,5397 1,1075 3,5244

20 maja
P110b 0 19 1,0794 3,6022 1,0756 3,6193 1,0696 3,5932 1,0275 3,9677
P110 0 13 1,1926 3,3049 1,1628 3,3565 1,1313 3,4095 1,0949 3,5450
P110c 0 19 1,2095 3,2186 1,1860 3,2391 1,1666 3,2522 1,1410 3,3179

21 maja

ZN2 0 13 1,0852 3,6239 1,0852 3,6219 1,0864 3,5862 1,0822 3,5710
P114 0 17 1,0982 3,5456 1,1012 3,5251 1,1100 3,4613 1,0898 3,5230
P115 0 15 1,1251 3,3967 1,1181 3,4093 1,1074 3,4213 1,0756 3,5727
ZN2c 0 13 1,2400 3,2094 1,2185 3,2300 1,1569 3,3142 1,1088 3,4610
ZN2b 0 15 1,1180 3,4517 1,1452 3,3650 1,1561 3,3160 1,0951 3,4880
ZN2a 0 17 1,1777 3,2829 1,1681 3,2936 1,1519 3,3061 1,1067 3,4306

K 0 15 1,2275 3,2296 1,2154 3,2405 1,1958 3,2418 1,1468 3,3408

22 maja

0 15 1,1311 3,3308 1,1076 3,3945 1,0856 3,4587 1,0632 3,5841
P110d 0 17 1,0622 3,5908 1,0613 3,5872 1,0559 3,5851 1,0437 3,7011
P110 0 19 1,0634 3,5017 1,0612 3,5124 1,0556 3,5286 1,0439 3,6067
P104b 0 19 1,0559 3,5316 1,0510 3,5656 1,0443 3,5965 1,0313 3,7213
P116 0 19 1,0531 3,5571 1,0515 3,5658 1,0464 3,5921 1,0313 3,7342

P1 0 17 1,0465 3,6716 1,0465 3,6684 1,0450 3,6575 1,0343 3,7909

Data  
pomiaru

Punkt  
poboru 
wody

Głębo-
kość po-
boru [m]

Liczba 
powtó-
rzeń  w 

serii

nP



Według  Fredy i  Piskozuba  (2007)  [30]  prostą  zaproponowaną  przez  Mobleya  należy  zastąpić 

pękiem  prostych  o  różnych  nachyleniach.  Współczynnik  nachylenia  uzależnili  oni  od 

współczynnika absorpcji a:

n(443 nm) = (1,34·a – 0,36)(μ – 3) + 1

n(490 nm) = (2,01·a – 0,23)(μ – 3) + 1

n(555 nm) = (3,57·a – 0,15)(μ – 3) + 1

n(620 nm) = (2,72·a – 0,04)(μ – 3) + 1

(5.7)

W celu określenia parametrów funkcji FF należy rozwiązać układ równań (2.45) oraz (5.7), tzn 

odnaleźć  punkt  przecięcia  prostej,  której  nachylenie  zależy  od  współczynnika  absorpcji, 

z odpowiednim konturem Bp.

Sokolov i  in. (2010) [106] dysponowali dużą bazą danych objętościowych funkcji  rozpraszania 

zmierzonych  miernikiem MVSM w przybrzeżnych  wodach Morza  Czarnego.  Opierając  się  na  

artykule Fredy i Piskozuba (2007) [30], przetestowali możliwość odnalezienia linowych zależności 

pomiędzy ilorazem (n – 1)/(μ – 3) a współczynnikiem absorpcji a. Według nich nie można jednak 

takiej zależności ustalić, stąd wniosek, że parametryzacja Fredy i Piskozuba nie jest uniwersalna  

i nie musi opisywać dobrze funkcji rozpraszania wód innych niż wody południowego Bałtyku.

Parametryzacja Fredy i Piskozuba (2007) [30] do tej pory nie zyskała powszechnej popularności 

zapewne ze względu brak prostej zależności,  dzięki  której  którą można by odnaleźć parametry 

n i µ funkcji FF. Rozwiązanie układu równań (2.45) oraz (5.7), najłatwiej można otrzymać metodą 

graficzną, posługując się numerycznymi algorytmami odnajdującymi punkty przecięcia krzywych.  

Z tego też powodu poniżej w niniejszej dysertacji  dokonano uproszczenia, które miało na celu  

podanie prostej metody odnajdywania parametrów n i μ dla wód południowego Bałtyku.

Zastąpiono parametry  Bp jego wartościami średnimi zmierzonymi  w czasie rejsu. Wynosiły one 

kolejno:  Bp(443 nm) = 0,0136,  Bp(490 nm) = 0,0132,  Bp(555 nm) = 0,012,  Bp(620 nm) = 0,0119. 

Krzywe  opisujące  przebiegi  Bp na  wykresie  n(μ),  patrz  rys.  5.4,  przybliżono  funkcjami 

hiperbolicznymi. Pozwoliło to na analityczne rozwiązanie układu równań. W wyniku przekształceń 

i zastosowania kolejnych uproszczeń otrzymano dla czterech długości fali λ:

n443 nm=
a 443 nm0,7359

0,6238⋅a 443 nm0,8187
i =

3,0228⋅a 433 nm
a 433 nm−0,0694

,

n 490 nm= a 490 nm0,4384
0,6311⋅a 490 nm0,4792

i = 3,0259⋅a 490 nm
a 490 nm−0,0402

,

n 555 nm=
a 555 nm0,2282

0,6439⋅a 555 nm0,2505
i =

3,0278⋅a 555 nm
a 555 nm−0,0197

,

n 620 nm= a 620 nm0,2614
0,6457⋅a 620 nm0,2867

i = 3,0302⋅a 620 nm
a 620 nm−0,0227

.

(5.8)
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Przy czym zmienność spektralna współczynnika nachylenia rozkładu rozmiarów cząstek  μ, który 

nie powinien zależeć od długości fali światła, wynika z uzależnienia tych wartości od spektralnie 

zmiennego  współczynnika  absorpcji.  Zmienność  współczynników  n  i  μ w  funkcji  absorpcji 

pokazano na wykresach:
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Rys. 5.5.  Zmienność parametrów n i µ funkcji Fourniera-Foranda w funkcji współczynnika absorpcji a. 
 

Zestaw równań  (5.8)  opisuje  wartości  parametrów  funkcji  fazowych  Fourniera-Foranda,  które 

zostały  wyznaczone  w  oparciu  o  wyniki  pomiarów  rzeczywistych  właściwości  optycznych 

w wodach południowego Bałtyku. Podstawienie do równań (5.8) wartości współczynnika absorpcji 

otrzymanego  w  drodze  pomiarów  pozwala  na  przybliżone  określenie  przebiegu  kątowej 

charakterystyki  funkcji rozpraszania światła. Przytoczona powyżej metoda ma na celu uzyskanie  
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np. przestrzennej zmienności funkcji rozpraszania wód bałtyckich dla powszechnie wykonywanych 

pomiarów współczynnika absorpcji (miernikiem ac-9). 

Wadą  tej  metody  jest  ograniczony  zakres  współczynników  absorpcji,  dla  których  otrzymamy 

prawidłowe (większe od 1) wartości parametrów n (współczynników załamania światła). Wynika 

to z faktu,  że otrzymane  wzory (5.8) pochodzą z uśrednień i  przybliżeń uzyskanych  dla wielu 

pomiarów.  Kolejnym  minusem  tej  parametryzacji  jest  ograniczony  czasowo  i  przestrzennie 

charakter danych wejściowych. Formuły mogą okazać się nieprawidłowe podczas stosowania ich 

dla wód pochodzących z innych akwenów lub innej pory roku (odmienny skład zawiesin).
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5.4.  Parametryzacja elementów macierzy rozpraszania światła  

W rozdziale tym zawarta jest parametryzacja elementów macierzy rozpraszania światła. Pomiary 

wykonane przez autora przy pomocy manualnego nefelometru  pozwoliły na określenie  jedynie 

czterech pierwszych elementów macierzy rozpraszania (lewa górna ćwiartka macierzy). Jednakże 

jak pokazują pomiary wykonane przez Voss i Fry (1984) [123], są to właśnie te elementy, które 

determinują  wygląd  niemal  całej  macierzy  rozpraszania.  Pokazują  oni,  iż  średnie  wartości 

elementów macierzy znajdujących się w niediagonalnych ćwiartkach (górna prawa i dolna lewa 

ćwiartka) nieznacznie tylko odbiegają od zera w całym zakresie kątów rozpraszania. Wartości te są 

dodatkowo mniejsze niż ich odchylenia standardowe. Podobnie jest z niediagonalnymi elementami  

czwartej  ćwiartki  macierzy (dolna prawa ćwiartka).  Tak więc do pełnej  macierzy rozpraszania  

(przy założeniu, że elementy  M13,  M14,  M23,  M34,  M31,  M32,  M34,  M41,  M42,  M43 są zaniedbywalne) 

brakuje tylko dwóch elementów M33 oraz M44. Elementy te są kształtem zbliżone do cosinusa kąta 

rozpraszania.

Rys. 5.6.  Elementy znormalizowanej macierzy rozpraszania M''. 
Kolorem niebieskim oznaczono zmierzone elementy macierzy w wodach Biscane Bay (woda powierzchniowa),

kolorem zielonym oznaczono zmierzone elementy macierzy rozpraszania w sztucznie utworzonej zawiesinie cząstek 
polistyrenowych o średnicy 572 nm, kolorem czarnym zaznaczono średnie wartości elementów macierzy zmierzone w 

wodach oceanów Atlantyckiego i Spokojnego (Voss i Fry 1984 [123])  
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Na rysunku  5.6 przedstawiono porównanie  uśrednionej  macierzy rozpraszania  światła  dla  wód 

oceanów  Atlantyckiego  i  Spokojnego  (źródło  Voss  i  Fry  (1984)  [123])  oraz  zmierzonych 

elementów macierzy rozpraszania światła  w wodach Biscane Bay (woda powierzchniowa),  jak 

również  w  sztucznie  utworzonej  zawiesinie  cząstek  polistyrenowych  o  średnicy  zbliżonej  do  

długości fali światła i wynoszącej 572 nm. Wszystkie elementy macierzy przedstawione na tym 

rysunku są znormalizowane (patrz równanie 2.20). 

Elementy  macierzy  M33 oraz  M34,  których  wartości  można  było  sparametryzować  tylko  na 

podstawie danych wziętych od Voss i Fry (1984) [123], opisano funkcją cos(θ)·(1 – pθ), pozostałe 

opisano jak niżej :

M ' '=[ 1 p12⋅cos2 −1 0 0

p21⋅cos2−1 1− p22⋅
cos2q22

q221
0 0

0 0 cos ⋅1− p33⋅ 0
0 0 0 cos ⋅1− p44⋅

] (5.9)

gdzie parametry uzyskane metodą najmniejszych kwadratów dla danych wziętych od Voss i Fry 

wynoszą: 

p12 = 0,602, p21 = 0,610, p22 = 0,0843, q22 = 4,67, p33 = 0,0405, p44 = 0,0407. 

Parametry  elementów  macierzy  rozpraszania  dla  wody  powierzchniowej  pobranej  w  wodach 

Biscane Bay wynoszą odpowiednio:

p12 = 0,429, p21 = 0,466, p22 = 0,168, q22 = 4,94.

Użyte  w równaniu (5.9) formuły są zbliżone do postaci  elementów macierzy rozpraszania,  dla 

cząstek  spełniających  założenia  teorii  Rayleigha  (patrz  równanie  2.28).  Odchylenie 

obserwowanych elementów macierzy od ich teoretycznych odpowiedników może być opisane przy 

pomocy jednego bądź dwóch parametrów.
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5.5.  Parametryzacje współczynników rozpraszania oraz rozpraszania 
wstecz  

Trudności związane z pomiarami rzeczywistych właściwości optycznych wód naturalnych skłoniły 

do poszukiwania uproszczonych metod pomiarów tych wielkości. Pierwsze takie próby należały do 

Jerlova  (1953)  [52],  który  próbował  powiązać  całkowity  współczynnik  rozpraszania  b (patrz 

równanie  2.12)  z  wartością  funkcji  rozpraszania  dla  kata  45º.  Później  okazało  się  jednak,  iż 

współczynnik rozpraszania nie może być szacowany poprzez pomiar rozpraszania we względnie 

duże kąty, gdyż większa część światła rozpraszana jest w kąty mniejsze niż 5º. Powstały prace, 

wiążące współczynnik rozpraszania z objętościową funkcją rozpraszania dla 4º. Pierwsze tego typu 

pomiary  zaprezentował  Mankovsky  (1971)  [74],  według  którego  stosunek  βp(4º)/bp wynosi 

10,5 ± 2 sr. Morel (1974) [82] pokazał na drodze modelowania Mie, że βp(4º)/bp tylko nieznacznie 

zmienia się wraz ze zmianą współczynnika załamania światła oraz rozkładem rozmiarów cząstek 

rozpraszających.  Nowsze  pomiary  wykonane  przez  Chami  i  in.  (2005)  [17]  wykazują  linową 

korelację pomiędzy wartością βp(4º) a współczynnikiem rozpraszania bp. Na podstawie pomiarów 

wykonanych  w  wodach  przybrzeżnych  Morza  Czarnego  pokazali  oni,  że  z  wysokim 

współczynnikiem korelacji  βp(4º) = 9,3bp + 0,014. 

Podobnie  jak  dla  całkowitego  współczynnika  rozpraszania,  poszukiwano  zależności  pomiędzy 

współczynnikiem  rozpraszania  wstecz  bb a  objętościową  funkcją  rozpraszania.  Jednym 

z pierwszych, którzy zajęli się tym problemem był Oishi (1990) [87], który na drodze modelowania 

pokazał,  iż  najlepszą  liniową  korelację  z  bb ma  wartość  funkcji  rozpraszania  dla  120º. 

Modelowanie z użyciem algorytmów Mie zostało przeprowadzone dla różnych współczynników 

załamania światła oraz różnych rozkładów rozmiarów cząstek. W swojej pracy zebrał on również 

wyniki  dostępne  doświadczalne,  które  potwierdzają  wyniki  modelowania.  W  serii  artykułów 

Maffione  i  in.  (1991)  [73],  Maffione  i  Dana  (1997)  [72]  oraz  Dana  i  Maffione  (2002)  [20] 

przedstawili optyczny układ miernika do szacowania rozpraszania wstecz bb przy pomocy pomiaru 

β(140º).  Projekty Maffione i  Dana zostały zastosowane w komercyjnie  dostępnych  miernikach 

Hydroscat produkowanych przez  HOBI Labs (patrz np. [50], [51]). W odpowiedzi na te artykuły 

Boss i Pegau (2001) [12], przytaczają nowe argumenty dla poparcia idei Oishi. Posługują się oni 

(podobnie  jak  Maffione  i  Dana)  bezwymiarową  funkcją  χ(θ,  λ),  która  jest  zdefiniowana  jako 

współczynnik proporcjonalności bb(λ) do β(θ, λ) dla zmiennych kątów rozpraszania:

  ,=
bb 

2  ,
(5.10)

Analizując  zmienność  funkcji  χ(θ),  dla  czystej  wody  morskiej  i  zawiesin  oraz  posiłkując  się 

nowymi  wynikami  pomiarów  Boss  i  Pegau  (2001)  [12]  przekonują,  że  najdokładniejsze 
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oszacowanie rozpraszania wstecz można uzyskać korzystając z pomiarów β(117º). Powstały inne 

przyrządy produkowane przez WET Labs Inc. (np. ECO BB, ECO 3 Triplet, ECO BB9) [127, 129, 

130] służące do pomiarów współczynnika rozpraszania wstecz na podstawie pomiaru rozpraszania 

w  okolicy  117º.  Poniżej  przedyskutowano  zagadnienie  pomiaru  współczynników  rozpraszania 

wstecz na podstawie zmierzonych objętościowych funkcji rozpraszania.

Kątowe  rozkłady  funkcji  χ(θ),  uśrednione  dla  pomiarów  wykonanych  miernikiem  MVSM 

w wodach Zatoki Gdańskiej prezentowane są na rysunku 5.7. a). 
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Rys. 5.7.  Funkcje χ(θ) obliczone na przykładzie 21 serii objętościowych funkcji rozpraszania 
zmierzonych w wodach Zatoki Gdańskiej. 

a) średnie wartości χ(θ) dla czterech długości fal światła
b) wartości odchylenia standardowego funkcji χ(θ)
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Z rysunku  widać,  że  najmniejsze różnice  pomiędzy wartościami  χ(θ)  zmierzonymi  w czterech 

różnych długościach fal można odnaleźć dla zakresu kątów rozpraszania od 115º do 120º. W tym 

zakresie  można  odnaleźć  również  najmniejsze  różnice  pomiędzy  wartościami  funkcji  χ(θ) 

wziętymi  do  uśredniania.  Zobrazowano  to  na  rysunku  5.7.  b),  na  którym  naniesiono  wartości 

odchyleń  standardowych  uśrednianych  wartości  χ(θ).  Na  korzyść  mierników  wyposażonych 

w detektor skierowany w okolice kąta rozpraszania 140º przemawia jednak fakt, iż w okolicach 

tego  kąta  funkcje  χ(θ)  przyjmują  zbliżone  wartości  (plateau  wykresu).  Opisany  w  artykule 

Maffione  i Dana  (1997)  [72]  miernik  ma  bardzo  szeroki  kąt  widzenia.  Prezentowana  tam 

znormalizowana funkcja ważąca, opisująca wkład do rejestrowanego sygnału pochodzący z innych  

kątów rozpraszania,  posiada maksimum dla około 142º oraz szerokość połówkową od 130º do 

150º).  Przy  takiej  konstrukcji  układu  optycznego,  wybór  okolic  kąta  140º  wydaje  się  być  

uzasadniony.

Na kolejnym rysunku (rys. 5.8) naniesiono zmierzone wartości współczynnika rozpraszania wstecz 

w funkcji  zmierzonych  wartości  β(117º)  oraz  β(140º).  Z tego rysunku widać,  iż  współczynnik 

proporcjonalności współczynnika rozpraszania wstecz bbp do β(117º) nie zależy od długości fal λ, 

(w badanym zakresie długości fal,  patrz rys.  5.8 a).  Natomiast  współczynnik proporcjonalności 

bbp do β(140º) nieznacznie zmienia się wraz z długością fal  λ (patrz rys.  5.8 b).  Na rysunku tym 

naniesiono  proste  regresji  liniowej  dla  poszczególnych  długości  fal  oraz  zaznaczono  ich 

współczynniki korelacji R2.  

Na podstawie wszystkich dostępnych pomiarów wykonanych w wodach południowego Bałtyku 

stwierdzono, że dla kąta rozpraszania  θ  = 117º funkcja  χ może być przybliżona jedną wartością 

wynoszącą 1,07 we wszystkich długościach fal. Jest to wartość zgodna (w granicach niepewności) 

z  wartością  podawaną  przez  Boss  i  Pegau  (2001)  [12],  a  za  nimi  również  przez  producenta 

mierników typu  ECO BB,  firmę  WET Labs  Inc.  [127,  129,  130],  podają  oni  wartość  χ = 1,1. 

Natomiast  dla kąta  θ  = 140º wartość  χ(λ) zmienia  się od 1,06 do 1,19,  przy czym wartości  te 

liniowo rosną wraz z długością  fali.  Metodą najmniejszych  kwadratów wyznaczono spektralną  

zależność funkcji χ(θ=140º). Zależność tą z wysokim współczynnikiem korelacji R2 > 0,99 można 

opisać wzorem:

 140 ˚ =0,3⋅ 
443

0,76 (5.11)

Zależność taka nie  była  wcześniej  prezentowana.  Spektralną zmienność  funkcji  χ(θ=140º)  oraz 

χ(θ=117º) pokazano na rysunku 5.9. 
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Rys. 5.8.  Wartości współczynnika rozpraszania wstecz bbp w funkcji β(θ = 117º) (a), oraz w funkcji 

β(θ = 140º) (b), dla zmierzonych 42 serii funkcji rozpraszania w wodach południowego Bałtyku. 

Analogicznie szukano proporcjonalności całkowitego współczynnika rozpraszania bp do wartości 

objętościowej funkcji rozpraszania mierzonej dla kąta θ = 4º. Zależność ta charakteryzuje się nieco 

niższym współczynnikiem korelacji R2 (patrz rysunek  5.10) niż proporcjonalności  bbp do  β(117º) 

lub do  β(140º). Ponadto nie można zauważyć tu spektralnej zmienności, którą charakteryzuje się 

zależność bbp od β(140º). Dla wszystkich zmierzonych funkcji rozpraszania można napisać: 

b p=0,121⋅4 ˚  (5.12)
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Rys. 5.9.  Spektralna zmienność funkcji χ(θ = 140º) (kolor niebieski) oraz χ(θ = 117º) (kolor czerwony) 

wyznaczona na podstawie zmierzonych 42 serii funkcji rozpraszania w wodach południowego Bałtyku. 

Dokładność  formuły (5.12)  przetestowano porównując jej  wyniki  ze  zmierzonymi  wartościami 

współczynnika rozpraszania bp. Porównując 168 prób (42 serie po 4 długości fali) stwierdzono iż 

największe  uzyskane  względne  procentowe  odchylenie  wartości  otrzymanej  od  wartości 

zmierzonej wyniosło 33,3%.   
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Rys. 5.10.  Wartości współczynnika rozpraszania bp w funkcji β(θ = 4º) dla zmierzonych 42 serii funkcji 

rozpraszania w wodach południowego Bałtyku. 
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5.6.  Parametryzacja spektralnych zmienności funkcji rozpraszania 
światła  

Wykonanie pomiarów objętościowej funkcji rozpraszania w czterech długościach fal jednocześnie 

pozwoliło  na  wykonanie  unikalnych  wykresów  zmienności  spektralnej  tych  funkcji.  Pierwszy 

wykres  kątowej  zmienności  widm  rozpraszania  uśrednionych  dla  wszystkich  42  serii 

pomiarowych, wykonanych w Południowym Bałtyku, pokazali Shybanov i in. (2007) [102]. 

W  celu  zobrazowania  tej  zmienności  znormalizowano  wszystkie  zmierzone  wartości  funkcji 

rozpraszania przez wartość tych funkcji dla  λ = 443 nm. Tak znormalizowane wartości poddano 

linearyzacji osobno dla każdego kąta rozpraszania:

 p  ,
 p  ,=443nm

=A443 ⋅B443 (5.13)

Otrzymane w wyniku współczynniki kierunkowe A443(θ) uśredniono dla wszystkich funkcji z danej 

grupy,  tj.  osobno  dla  wód  okolic  ujścia  Wisły  (patrz  rys.  5.11. a),  wód  powierzchniowych 

otwartego  Bałtyku  (patrz  rys. 5.11. b)  czy  wód  powierzchniowych  Zatoki  Gdańskiej  (patrz 

rys. 5.11. c).  Ponadto  na  wymienionych  rysunkach  naniesiono  wartości  współczynników 

kierunkowych  powiększonych  oraz  pomniejszonych  o  ich  odchylenie  standardowe.  W  celu 

obliczenia dużej ilości współczynników kierunkowych (42 serie po 715 kątów rozpraszania) autor 

napisał  specjalny algorytm,  który pozwolił  na  wykonanie  tych  obliczeń w czasie krótszym niż 

1 minuta.

Na rysunku 5.11. a), przedstawiającym spektralną zmienność funkcji rozpraszania dla oklic ujścia 

Wisły można zaobserwować iż wszystkie wartości nachyleń widma są ujemne. Wydaje się to być 

typowe  z  uwagi  na  widmową  zmienność  współczynników  rozpraszania  (patrz  tabela  4.1). 

Współczynniki rozpraszania przyjmują wyższe wartości dla światła o wyższej energii (mniejszej 

długości fali). Jednak kątowa zmienność widm rozpraszania niesie ze sobą dodatkowe informacje.  

Dla  wód z  okolic  ujścia  Wisły przebieg kątowej  zmienności  widm rozpraszania  równomiernie 

maleje wraz ze wzrostem kąta θ w większej części zakresu kątów rozpraszania. Wyjątek od tego 

równomiernie  malejącego przebiegu obserwujemy dla kątów małych  (θ <  30º)  oraz dla kątów 

dużych (θ > 160º). W zakresie kątów małych obserwujemy lokalne minimum dla θ równego około 

10º. Minimum to powtarza się we wszystkich pokazanych typach wód. W zakresie kątów dużych 

obserwujemy wzrost  wartości  średniego współczynnika  nachylenia  widma,  oraz  duże  wartości 

odchylenia  standardowego,  świadczące  o  dużych  rozbieżnościach  przebiegu  widm  dla 

uśrednianych serii pomiarów. 
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Rys. 5.11.  Kątowa zmienność wartości współczynnika kierunkowego nachylenia znormalizowanych 
widm objętościowej funkcji rozpraszania w wodach południowego Bałtyku. 

a) wartości uśrednione dla wód okolic ujścia Wisły
b) wartości uśrednione dla wód otwartego Bałtyku
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Rys. 5.11. c.d.  Kątowa zmienność wartości współczynnika kierunkowego nachylenia znormalizowanych 
widm objętościowej funkcji rozpraszania w wodach południowego Bałtyku. 

c) wartości uśrednione dla wód Zatoki Gdańskiej

Rysunek 5.11. b),  obrazujący  zmienność  widm rozpraszania  dla  wód  otwartych  Południowego 

Bałtyku znacząco różni się od poprzedniego w środkowym zakresie kątów. Obserwujemy tu dwa 

silne maksima dla kątów około 45º oraz około 90º. Wartości współczynników nachyleń widm są 

tam  dodatnie.  Oznacza  to  iż  rozpraszanie  światła  o  niższej  energii  (większej  długości  fali) 

przewyższa rozpraszanie światła o wyższej energii. W środkowym zakresie kątów obserwujemy 

też duże wartości odchylenia standardowego. 

Kolejny rysunek 5.11. c), przedstawiający kątową zmienność nachylenia widm w wodach Zatoki 

Gdańskiej wygląda po części jak arytmetyczna średnia dwóch poprzednich wykresów. Wszystkie  

wartości współczynników kierunkowych są ujemne, jednak można zaobserwować wzrost odchyleń 

standardowych  dla  kątów  dużych  (jak  dla  ujścia  Wisły)  oraz  charakterystyczne  maksima  jak 

i wzrost odchyleń obserwowanych na rysunku 5.11. b). Wydaje się więc, że wykres 5.11. c), łączy 

w sobie cechy wód odpowiedzialne za zmiany kątowej charakterystyki nachyleń widma w wodach 

ujściowych i wodach otwartych Morza Bałtyckiego. 

Obserwowana zmienność nachyleń widm funkcji rozpraszania dla poszczególnych kątów wynika 

z różnic kształtów funkcji rozpraszania w różnych kanałach spektralnych. Jest to ściśle powiązane 

ze składem zawiesin, który znacząco różni się w badanych akwenach (patrz np. Bradtke (2004)  

[13]  czy  Bradtke  i  in.  (1997)  [14]).  Kształt  funkcji  rozpraszania  w  zakresie  kątów  średnich 
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związany jest zarówno z rozmiarem cząstek rozpraszających jak i z ich kształtem patrz. O wpływie 

rozmiaru na przebieg funkcji  β można się przekonać wykonując obliczenia przy pomocy wzorów 

teorii  Mie.  Wpływ kształtu cząstek na przebieg funkcji  β można  prześledzić choćby w książce 

autorów Mischchenko Travis i Lacis (2004) [79], którzy pokazują funkcje rozpraszania i wybrane 

elementy  macierzy  rozpraszania  cząstek  sferycznych,  sferoidalnych,  heksagonalnych, 

wielościennych  a  nawet  fraktalnych.  Łatwo  więc  można  sobie  wyobrazić,  że  komórki 

fitoplanktonu,  które  silnie  absorbują  światło  w  zakresach  400-500 nm  oraz  650-680 nm  będą 

inaczej  rozpraszały  światło  w  tych  zakresach  a  inaczej  w  zakresie  pomiędzy  500  a  650  nm. 

Podobny, choć mniejszy wpływ na spektrum rozpraszania w poszczególnych kątach rozpraszania 

będzie miał detryt. Znikomy wpływ będą tu miały cząstki mineralne, których absorpcja nie jest tak 

spektralnie zmienna jak absorpcja zawiesin organicznych. 

Analizując wykresy przedstawione na rysunku  5.11, można powiedzieć, że funkcje rozpraszania 

wód okolic Ujścia Wisły charakteryzują się mniejszą zmiennością spektralną (mniejsze odchylenie  

standardowe współczynnika nachylenia widma). Świadczy to o dominacji jednego rodzaju cząstek 

(w  procesach  rozpraszania  światła)  w  porównaniu  do  wód  Zatoki  Gdańskiej  oraz  Otwartego 

Bałtyku.

Niestety  w  literaturze  światowej  niewiele  jest  spektralnych  pomiarów  funkcji  rozpraszania 

poszczególnych  składników wody morskiej.  Do  nielicznych  należą  spektralne  pomiary  funkcji 

rozpraszania wybranych kultur fitoplanktonu dla kątów 90º-170º zaprezentowane przez Whitmire 

i in. (2010) [131]. Pomiary zostały przedstawione w postaci funkcji χ(θ, λ) (patrz definicja 5.10), 

z której nie można wyciągnąć wniosków na temat nachyleń widma samej funkcji rozpraszania. Nie 

mogą one więc posłużyć do analizy składu zawiesin na podstawie wykresów 5.11. 
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6.  WYBRANE ZASTOSOWANIA 
SPARAMETRYZOWANYCH POSTACI FUNKCJI 
ROZPRASZANIA ŚWIATŁA  

Jak wspomniano we wstępie niniejszej dysertacji funkcja fazowa rozpraszania światła jest najmniej 

poznaną wielkością wchodzącą w skład rzeczywistych właściwości optycznych morza. Znajomość  

tych właściwości (tj. współczynników rozpraszania i absorpcji oraz funkcji fazowej), jak również 

warunków środowiskowych  takich  jak  oświetlenie  padające  na  powierzchnię,  stan  morza,  czy 

właściwości  dna pozwalają  na obliczanie  penetracji  energii  promienistej  w głąb toni  morskiej.  

Służy do tego równanie przenoszenia energii promienistej (Mobley [80] 1994). Jedną z najbardziej 

użytecznych  wielkości  (najczęściej  mierzonych),  którą  można  uzyskać  również  na  drodze 

modelowania, jest tzw reflektancja zdalna (ang. remote sensing reflectance) zwana też po polsku 

reflektancją bezkontaktową (patrz Dera [21] 2003). Jest to wielkość, która opisuje ilość światła 

docierającą do fotoodbiornika o danym kącie widzenia (bryłowym), który jest skierowany pionowo 

w  dół.  Pomiary  takie  są  podstawą  szeroko  pojętej  teledetekcji  zdalnej  morza.  W  następnym 

rozdziale (rozdział  6.1.) pokazano wpływ kształtu funkcji fazowej na wyniki reflektancji zdalnej 

oraz warunki oświetlenia w toni morskiej, uzyskane w drodze modelowania metodą Monte Carlo. 

Kolejny rozdział (6.2.) przedstawia wpływ wyboru kształtu funkcji fazowej rozpraszania światła na 

rezultaty korekcji pomiaru absorpcji wykonane przy pomocy powszechnie stosowanych mierników 

typu ac-9 i ac-s.
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6.1.  Modelowanie wpływu przebiegu funkcji fazowej na reflektancję 
zdalną  

Wybrane  parametryzacje  funkcji  fazowych  rozpraszania  światła  użyto  do  modelowania  jednej 

z pozornych właściwości optycznych morza – reflektancji zdalnej. Reflektancja zdalna, zwana też 

reflektancją  bezkontaktową  zdefiniowana  jest  jako  stosunek  radiacji  oddolnej  do  oświetlenia 

odgórnego:

R sr=
Lu

Ed
(6.1)

W celu wykazania wpływu funkcji fazowych na modelowaną reflektancję wybrano następujące 

postaci funkcji: 

- średnią funkcję fazową Petzolda (Mobley (1994) [80]),

-  funkcję  Henyeya-Greensteina  (Henyey  i  Greenstein  (1941)  [48]) z  parametrem  g =  0,9185, 

parametr g wybrano tak, aby wartość bb/b była taka sama jak w funkcji fazowej Petzolda,

- funkcje Fourniera-Foranda (Forand i Fournier (1999) [27]): 

• z  parametrami  n =  1,109  oraz  μ =  3,4806  (parametry  są  wynikiem  najlepszego 

dopasowania do średniej funkcji zmierzonej w wodach okolic ujścia Wisły dla długości fali 

490 nm)

• z parametrami  n =  1,097 oraz  μ =  3,4845 (najlepsze  dopasowanie  do średniej  funkcji 

zmierzonych w wodach Zatoki Gdańskiej)

•  z  parametrami  n =  1,03  oraz  μ =  3,9155 (najlepsze  dopasowanie  do średniej  funkcji 

zmierzonych w wodach Otwartego Bałtyku)

- aproksymacja Haltrina i Mankovsky'ego z parametrami uzyskanymi przy pomocy poprawionej 

estymacji opisanej w rozdziale 5.1.2. (patrz tabela 5.3) dla wód otwartych Morza Bałtyckiego oraz 

długości fali 555 nm.

Wymienione wyżej funkcje fazowe przedstawiono na rysunku 6.1 w postaci kumulatywnej. Jest to 

postać opisana wzorem:

B ,=2∫0


 ,sind  (6.2)

który można  najprościej  zinterpretować jako prawdopodobieństwo rozproszenia  światła  w kąty 

mniejsze od θ. Funkcje fazowe właśnie w tej postaci są wczytywane przez algorytm Monte Carlo. 

Jest  to  jednocześnie  najbardziej  czytelna  postać  funkcji  fazowej.  Można  z  niej  odczytać  na 

przykład, że połowa fotonów zostaje rozproszone w kąty mniejsze od:

- 8º dla funkcji Henyeya-Greensteina

- 5º dla funkcji Petzolda
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- 2,5º do 2,9º dla wymienionych funkcji Fourniera-Foranda, oraz 

- 3,9º dla poprawionej estymacji Haltrina i Mankovsky'ego wód otwartych Morza Bałtyckiego.

Druga połowa fotonów trafia w kąty rozpraszania większe od wymienionych.  Podobnie można 

powiedzieć, że w kąty mniejsze od 1º trafia:

- zaledwie około 2% fotonów dla funkcji fazowej funkcji Henyeya-Greensteina

- pomiędzy 29% a 33% fotonów dla funkcji Fourniera-Foranda

- blisko 22% fotonów dla poprawionej estymacji Haltrina i Mankovsky'ego, oraz 

- ponad 19% fotonów dla funkcji Petzolda.

Mimo zbliżonego przebiegu samych funkcji fazowych, różnice pomiędzy nimi uwidocznione na 

wykresie funkcji kumulatywnych przekładają się na różnice w modelowanych wielkościach.

Rys. 6.1. Wybrane kumulatywne funkcje fazowe rozpraszania światła w środowisku morskim. 

W  wynikach  modelowania  przedstawionych  na  rysunku  6.2 dla  wszystkich  funkcji  fazowych 

zadano  następujące  warunki  początkowe:  stałe  (na  wszystkich  głębokościach)  wartości 

współczynników rozpraszania b = 0,2397 m-1, oraz współczynników absorpcji a = 0,0437 m-1; stałe 

wartości kąta azymutalnego Słońca φ = 0º (zmieniano tylko kąt zenitalny), oraz ułamka oświetlenia 

dyfuzyjnego  wynoszącego  0,3;  stałe  wartości  prędkości  wiatru (5m/s)  oraz  jego kierunku (45º 

względem azymutalnego położenia Słońca); głębokość wynoszącą aż 2000m (aby w wynikach nie  

uwidoczniły się efekty pochodzące z odbicia światła od dna morskiego).
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Na  podstawie  wykresu  6.2 można  wyciągnąć  kilka  wniosków.  Wartości  reflektancji  zdalnej 

w funkcji  zenitalnego  położenia  Słońca  dla  funkcji  Fourniera-Foranda  są  do  siebie  zbliżone. 

Różnice pomiędzy wynikami dla funkcji FF będących najlepszym dopasowaniem do zmierzonych 

funkcji w wodach otwartych Morza Bałtyckiego i wodach Zatoki Gdańskiej są niewielkie. Zmiana  

reflektancji zdalnej dla funkcji fazowej Petzolda ma zbliżony przebieg jak obserwowane zmiany 

dla  funkcji  FF.  Jednak wartości  reflektancji  dla  funkcji  Petzolda  są  o  około  10% większe  od 

wartości reflektancji dla funkcji FF będących dopasowaniem do funkcji zmierzonych w Bałtyku.  

Zmiana  reflektancji  w  funkcji  położenia  kątowego  Słońca  dla  funkcji  HG  ma  znacząco  inny 

przebieg  –  reflektancja  wolniej  maleje  wraz  z  obniżaniem  się  Słońca.  Jest  to  związane 

z odmiennym (bardziej płaskim) kształtem funkcji HG dla małych kątów (patrz rys. 2.1 na stronie 

29). Mimo że stosunek bb/b jest tu taki sam jak dla funkcji Petzolda, to wartości funkcji fazowej 

HG  dla  małych  kątów  są  znacząco  mniejsze  (prawie  dwa  rzędy  wielkości  dla  kąta  0,1º  

w porównaniu do funkcji Petzolda).
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Rys. 6.2. Wpływ wyboru funkcji fazowej na modelowane wartości reflektancji zdalnej dla różnych 
kątów zenitalnych położenia Słońca. 

Na  kolejnym  wykresie  (rys.  6.3)  przedstawiono  profile  pionowe  oświetlenia  wektorowego 

oddolnego w jednostkach względnych. Na osi pionowej zaznaczono głębokość w metrach, na osi  

poziomej wartość oświetlenia odniesionego do wartości oświetlenia padającego na powierzchnię 

morza.  Modelowanie  przeprowadzono  przy  tych  samych  parametrach  wejściowych  jak  wyniki 
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przedstawione  na  poprzednim  wykresie  oraz  dla  jednego  położenia  zenitalnego  Słońca 

wynoszącego 30º.

Widać  tu  wyraźnie,  że  na  małych  głębokościach  najwyższe  wartości  oświetlenia  oddolnego 

występują  dla  funkcji  Henyeya-Greensteina.  Są  one  o  około  20%  wyższe  od  najmniejszych 

obserwowanych wartości dla dopasowania funkcji FF do funkcji zmierzonych w wodach otwartych 

Morza  Bałtyckiego  i  wodach  Zatoki  Gdańskiej.  Oświetlenia  oddolne  dla  pozostałych  funkcji 

fazowych przyjmują wartości pośrednie, a zakres zmienności oświetleń maleje wraz z głębokością.
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Rys. 6.3. Wpływ wyboru funkcji fazowej na modelowane wartości względnego oświetlenia 
wektorowego oddolnego. 

Kolejny  wykres  (patrz  rys.  6.4)  przedstawia  wpływ  wyboru  kształtu  funkcji  fazowej  na 

modelowane  wartości  reflektancji  zdalnej  dla  różnych  ułamków  oświetlenia  dyfuzyjnego.  Dla 

wszystkich  funkcji  fazowych  obserwowany jest  tu  niemal  liniowy spadek wartości  reflektancji  

wraz z  rosnącym ułamkiem oświetlenia  dyfuzyjnego.  Tym razem podobnie  jak  w poprzednim 

przypadku, najwyższe wartości reflektancji bezkontaktowej należą do funkcji fazowych Petzolda 

oraz   Henyeya-Greensteina.  Ponadto zakres  zmienności  dla  funkcji  HG znacząco różni  się  od 

pozostałych.  Obserwowany  jest  spadek  wartości  reflektancji  tylko  o  4%  dla  zmiany  ułamka 

oświetlenia dyfuzyjnego od 0,3 do 1,0.  Podczas gdy dla  funkcji  fazowej  Petzolda analogiczny 

spadek wartości wyniósł 5,5%, a dla funkcji FF od 5,9% do 6,6%.
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Rys. 6.4. Wpływ wyboru funkcji fazowej na modelowane wartości reflektancji zdalnej dla 
różnych ułamków oświetlenia dyfuzyjnego. 

Reasumując można powiedzieć, że zmiana kształtu funkcji fazowej rozpraszania światła w wodzie, 

przy zachowaniu pozostałych rzeczywistych właściwości optycznych wody morskiej i atmosfery 

jak i warunków oświetleniowych oraz stanu powierzchni morza skutkuje znaczącymi  różnicami  

w modelowanej reflektancji zdalnej. Na dodatkową uwagę zasługuje fakt, że zachowanie tej samej 

wartości bb/b (która jest  uważana za wyznacznik kształtu funkcji  fazowej) dla funkcji  Petzolda 

i Henyeya-Greensteina, również skutkowało znacząco różnymi wartościami reflektancji zdalnej jak 

i  odmiennym  charakterem zmian  tej  reflektancji  wraz  ze  zmianą  kąta  zenitalnego  słońca  czy 

ułamka oświetlenia dyfuzyjnego.

90



6.2.  Modelowanie wpływu wyboru funkcji fazowej na korekcję wyniku 
absorpcji mierzonej przy pomocy ac-9, ac-s  

Trudności związane z pomiarami współczynników osłabiania i absorpcji przy pomocy mierników 

typu ac-9 i ac-s zostały wstępnie opisane w pierwszej części niniejszej dysertacji (patrz rozdział  

2.2.1. strona 14). 

Metoda  pomiaru  współczynnika  absorpcji  polega  na  zarejestrowaniu  wszystkich  fotonów 

rozproszonych i odniesieniu ich do światła oświetlającego próbkę. Podczas pomiaru miernikami 

ac-9 i ac-s rzeczywisty współczynnik absorpcji  a(λ) jest sztucznie powiększony z tego powodu, 

iż nie wszystkie fotony propagujące wewnątrz tuby odbijającej światło są zarejestrowane. Można 

to opisać równaniem (patrz McKee i in. (2008) [76]):

a =a m−a  (6.3)
gdzie  am(λ) jest  zmierzoną  wartością  absorpcji,  natomiast  єa(λ) jest  nadwyżką  (błędem 

systematycznym) wyniku absorpcji. W przytoczonych wcześniej pracach Piskozub i in. (2001) [91] 

zdefiniowali funkcje єa(λ) dla opisania wpływu funkcji fazowej na błąd mierzonej absorpcji: 

a =b p ⋅2∫
0



W a  , rw⋅  p ,⋅sin d  (6.4)

Występujące tu bezwymiarowe funkcje  Wa(θ, rw) opisują kątową charakterystykę ułamka światła 

rozproszonego,  który  nie  jest  zarejestrowany  (z  powodu  niedoskonałości  konstrukcji  lub 

zmienionych w trakcie eksploatacji właściwości odbijających tuby). 
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Rys. 6.5. Wartości Wa(θ) dla trzech różnych efektywności odbicia światła rw od 
wewnętrznych ścianek tuby. 
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Funkcje te nie zależą od długości fali światła, natomiast w zakresie kątów 0º do 40º silnie zależą od 

wydajności odbicia światła od ścianek tuby rw.  Wartości Wa(θ, rw) mogą być określone na drodze 

modelowania Monte Carlo dla różnych parametrów tuby odbijającej. Przykładowe wartości Wa dla 

rw równego 0,95; 0,96 oraz 0,97 pokazano na rysunku 6.5. 

Chcąc określić wpływ kształtu funkcji rozpraszania światła na korekcję absorbcji mierzonej przy 

pomocy  ac-9,  obliczono  wartości  całek  występujących  w  wyrażeniu  (6.4)  dla  różnych 

sparametryzowanych  postaci  funkcji  fazowych.  Do obliczeń wybrano funkcje fazowe uzyskane 

jako  wynik  najlepszego  dopasowania  funkcji  FF  do  średnich  wartości  funkcji  zmierzonych 

w wodach otwartych  Bałtyku,  wodach Zatoki  Gdańskiej  oraz okolic  Ujścia  Wisły.  Ponadto do 

obliczeń wzięto wartości nowej czteroparametrowej funkcji analitycznej uzyskanej z dopasowania 

do tych samych pomiarów, jak również funkcję H-G dla g = 0,9185. 

Uzyskane wyniki zestawiono w tabeli 6.1. Są to wartości całek występujących w wyrażeniu (6.4) 

przemnożonych przez 2π. 

Tab. 6.1.  Przykładowe wartości ułamka współczynnika rozpraszania, o który należy pomniejszyć 
zmierzoną wartość współczynnika absorpcji dla trzech wartości wydajności odbicia oraz 

przykładowych funkcji fazowych

Oznaczają  one,  że  nadwyżka  współczynnika  absorpcji  dla  podanych  funkcji  fazowych  oraz 

przyjętych  wartości  wartości  rw wynosi   pomiędzy  10%  a  25%  współczynnika  rozpraszania. 

Okazuje się więc, że szczególnie w wodach, w których przeważa współczynnik rozpraszania nad 

współczynnikiem absorpcji,  wartość tego drugiego może  być  w znaczący sposób zafałszowana 

w trakcie pomiaru. 

Jeśli  do wyznaczenia korekcji  przyjmiemy funkcję H-G (z parametrem g = 0,9185,  który daje  

stosunek bb/b taki sam jak funkcja Petzolda), to poprawka będzie niemal dwukrotnie większa niż 

gdybyśmy użyli  funkcji  FF z parametrami  uzyskanymi  w wyniku najlepszego dopasowania do 

funkcji zmierzonej w wodach otwartych Morza Bałtyckiego.
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0,95 0,96 0,97
0,248 0,221 0,192
0,156 0,141 0,123
0,145 0,129 0,113
0,128 0,114 0,099
0,219 0,195 0,168
0,211 0,187 0,160
0,187 0,166 0,142

Wydajność odbicia rw [-]
βHG g = 0,9185
βFF Ujście Wisły 490 nm
βFF Zatoka Gdańska 490 nm
βFF Otwarty Bałtyk 490 nm
βIV Ujście Wisły 490 nm
βIV Zatoka Gdańska 490 nm
βIV Otwarty Bałtyk 490 nm



Wniosek, który nasuwa się po wykonaniu tego modelowania można sformułować następująco, nie 

tylko wydajność odbicia światła od ścianek tuby, ale również kształt funkcji fazowej rozpraszania  

światła silnie wpływa na wartość korekcji mierzonego współczynnika absorpcji.
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7.  PODSUMOWANIE I WNIOSKI  

W  niniejszej  dysertacji  skoncentrowano  się  na  parametryzacjach  funkcji  rozpraszania  światła  

w środowisku  morskim.  Parametryzacje  te  mają  duże  znaczenie  dla  obliczeń  transportu 

promieniowania wgłąb toni morskiej.

Do określenia funkcji  rozpraszania światła posłużono się dwoma przyrządami.  Są to manualny 

nefelometr zaprojektowany przez Mirosława Jonasza oraz prototyp miernika MVSM (Multispectral  

Volume  Scattering  Meter),  który  powstał  w Instytucie  Hydrofizycznym  Ukraińskiej  Akademii 

Nauk w Sewastopolu. 

Uzyskane na drodze pomiarów funkcje rozpraszania światła oraz elementy macierzy rozpraszania 

pozwoliły na wykonanie szeregu różnorodnych parametryzacji:

• parametryzacje  kątowej  zmienności  funkcji  rozpraszania  oparte  zarówno  na  uznanych 

postaciach funkcji  fazowych  (takich jak postać  funkcji  Fourniera-Foranda)  jak również 

oparte na nowych postaciach analitycznych,

• precyzyjne estymacje funkcji rozpraszania wykonane metodą minimum sumy kwadratów, 

• parametryzacje elementów macierzy rozpraszania,

• parametryzacje współczynników rozpraszania b oraz współczynników rozpraszania wstecz 

bb, oparte na pomiarach funkcji rozpraszania dla pojedynczego kąta,

• parametryzacje spektralnych zmienności funkcji rozpraszania światła.

Otrzymane wyniki wskazują na celowość wykonywania kolejnych pomiarów funkcji rozpraszania 

światła w morzu oraz pomiary macierzy rozpraszania. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów 
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oraz  zawartych  w  niniejszej  dysertacji  obliczeń  i  analiz  można  wyciągnąć  przytoczone  niżej 

wnioski.

I. Zróżnicowanie przebiegu kątowej zmienności objętościowych funkcji rozpraszania światła 

jest duże. Obserwowane są różnice większe niż jeden rząd wielkości pomiędzy funkcjami 

rozpraszania światła w wodach czystych a wartościami dla mętnych wód ujściowych. Dla 

przykładu wartości objętościowej funkcji rozpraszania dla wód z okolic Ujścia Wisły są 

ponad 25 razy większe od wartości objętościowej funkcji rozpraszania wody pobranej spod 

termokliny dla kątów rozpraszania około 15º. 

II. Porównanie  funkcji  fazowych  pochodzących  z  różnych  miejsc  daje  znacząco  mniejsze 

rozbieżności. Tu obserwuje się dwukrotne lub maksymalnie trzykrotne różnice pomiędzy 

wartościami funkcji fazowych zmierzonych pod tym samym kątem dla wód pochodzących 

z różnych miejsc.

III. Poszukiwano prostych metod pozwalających na zastąpienie długich tablic zawierających 

wartości funkcji rozpraszania krótszą postacią analityczną. Jednocześnie postać ta musiała 

opisywać  kątowy  przebieg  funkcji  rozpraszania  z  dużą  dokładnością.  Postacią,  która 

wydawała  się  spełniać  te  wymagania,  okazała  się  siedmioparametrowa  funkcja  dana 

równaniem (5.1) stosowana już wcześniej  przez Haltrina i  Mankovsky'ego (2002) [46]. 

Parametry najlepszego dopasowania  tej  funkcji  do wyników pomiarów można  uzyskać 

metodą minimum sumy kwadratów. Okazało się jednak, że metoda zaproponowana przez 

Haltrina  i  Mankovsky'ego  prowadzi  do dużych  (wynoszących  niemal  40%) błędów na 

końcach znanego zakresu kątów (0,5º oraz 179º). Natomiast wartości funkcji rozpraszania 

dla kątów 0 i 180 uzyskane tą metodą byłyby z pewnością obarczone jeszcze większym 

błędem.

IV. Aby  zminimalizować  błędy  występujące  na  końcach  przedziału  kątów  zastosowano 

metodę  wykorzystującą  algorytm  minimum  sumy  kwadratów.  Posłużono  się  jednak 

danymi wejściowymi ekstrapolowanymi zarówno w kierunku małych jak i dużych kątów. 

Stworzono algorytm,  który wybiera  taką ekstrapolację  dla  której  błędy są  najmniejsze.  

Dzięki  temu  uzyskane  funkcje  były  około  dwukrotnie  lepiej  dopasowane  do  wyników 

pomiarów (różnice około 20%) na końcach znanego zakresu kątów.

V. W  pracy  zaproponowano  kilka  nowych  postaci  analitycznych,  które  mogą  przybliżać 

funkcje  rozpraszania  światła  w wodach naturalnych.  Próbowano tu  stworzyć  możliwie 

najlepszą  funkcję  analityczną  z  najmniejszą  ilością  parametrów.  Najlepsze  rezultaty 

uzyskano dla funkcji czteroparametrowej (największa liczbie parametrów). Każdy z tych 
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parametrów  jest  odpowiedzialny  za  inny  aspekt  zmiany  kształtu  funkcji  (na  wykresie 

logarytmiczno-logarytmicznym).  Poszczególne  parametry  odpowiedzialne  są  za: 

nachylenie  funkcji,  przegięcie,  wzrost  wartości  dla  dużych  kątów  oraz  wartość  całej  

funkcji - parametr umożliwiający normalizację. Okazuje się więc, że dla zaproponowanych 

funkcji, dokładność odwzorowania kształtu zmierzonych charakterystyk kątowych rośnie 

wraz z liczbą parametrów.

VI. Dla potrzeb nowych funkcji analitycznych stworzono algorytm posługujący się zmiennymi 

wielowymiarowymi.  Dla  funkcji  czteroparametrowej  potrzebne  były  zmienne  postaci 

pięciowymiarowych macierzy. Napisany algorytm pozwala na poszukiwanie parametrów 

dopasowania  dowolnej  zadanej  funkcji  matematycznej.  Macierze  wielowymiarowe 

musiały być jednak ograniczone do 100 mln wyrazów. 

VII. Funkcje Fourniera-Foranda (FF) są jednymi z najlepszych znanych w literaturze fazowych  

funkcji rozpraszania światła w wodach morskich.  Do zalet tych funkcji  należy zaliczyć 

między  innymi:  małą  liczbę  parametrów,  względnie  prostą  formę,  analityczną 

całkowalność  oraz  przebieg  zbliżony do  przebiegu  funkcji  mierzonych  w  środowisku. 

Freda  i  Piskozub (2007)  [30]  zaproponowali  jednoparametrową  parametryzację  funkcji 

Fourniera-Foranda.  W  niniejszej  pracy  znalazło  się  przybliżone  rozwiązanie  układu 

równań, który pozwala na uzależnienie funkcji FF od jednego parametru - współczynnika 

absorpcji.  Parametryzacja  ta  powstała  na  podstawie  ograniczonego  czasowo  oraz 

przestrzennie zakresu danych wejściowych.  Z tego powodu parametryzacja ta nie może  

być uznana za uniwersalną, i nie można stosować jej w dowolnym typie wód morskich.

VIII. Na podstawie wykonanych pomiarów elementów macierzy rozpraszania, oraz porównania 

ich  z  podobnymi  wynikami  dostępnymi  w  literaturze  wywnioskowano,  że  elementy 

macierzy  rozpraszania  wód  morskich  (poza  funkcją  rozpraszania),  mogą  być 

aproksymowane  prostymi  funkcjami  matematycznymi  opartymi  na  funkcjach 

trygonometrycznych.  Odchylenie  obserwowanych  elementów macierzy rozpraszania  od 

teoretycznych  postaci  tych  elementów  (dla  cząstek  spełniających  założenia  teorii 

Rayleigha), może być opisane przy pomocy jednego bądź dwóch parametrów.  

IX. Ciekawe wyniki  dała parametryzacja  współczynników rozpraszania  b oraz rozpraszania 

wstecz  bb.  Na podstawie wykonanych pomiarów wykazano liniową korelację pomiędzy 

współczynnikiem  rozpraszania  wstecz  bb,  a  wartościami  objętościowej  funkcji 

rozpraszania  β dla  kątów 117º oraz  140º.  Pokazano  też,  że  (dla  mierzonych  kanałów 
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spektralnych) współczynnik korelacji  liniowej nie zależy od długości fali dla pomiarów 

β(117º), oraz liniowo zmienia się z długością fali dla pomiarów β(140º).

X. Wykazano również liniową zależność pomiędzy wartościami współczynnika rozpraszania 

b a wartościami objętościowej funkcji rozpraszania β dla kąta 4º. Współczynnik korelacji 

liniowej nie jest tu aż tak wysoki  jak w przypadku korelacji  bb do  β(117º) czy  β(140º). 

Dlatego też próby uzyskania wartości współczynnika rozpraszania na podstawie pomiaru 

β(4º) może prowadzić do niepewności przewyższających 30%.

XI. Stwierdzono,  że  spektralna  zmienność  poszczególnych  objętościowych  funkcji 

rozpraszania dla wybranych kątów w czterech różnych kanałach spektralnych jest duża.  

Obserwowane  są  nawet  ponad  trzykrotne  różnice  na  przykład  pomiędzy  wartościami 

funkcji zmierzonej dla wód spod termokliny dla kątów około 4º. 

XII. Nowym  wynikiem  jest  zaobserwowana  kątowa  zmienność  nachylenia  widma 

objętościowej  funkcji  rozpraszania.  Dla  większości  kątów  rozpraszania  i  większości 

funkcji  współczynniki  kierunkowe  opisujące  nachylenia  widm są  ujemne.  Okazuje  się 

ponadto,  że  dla  rosnących  kątów  rozpraszania  te  współczynniki  generalnie  maleją. 

Oznacza to,  że  dla  małych  kątów rozpraszania  prosta  opisująca nachylenie  widma  jest 

słabiej nachylona niż dla kątów dużych. 

XIII. Zaobserwowano również przestrzenną zmienność nachyleń widm objętościowych funkcji 

rozpraszania.  Wody  z  okolic  Ujścia  Wisły  charakteryzują  się  bardzo  zbliżonymi 

wartościami nachyleń widm, świadczą o tym niewielkie odchylenia standardowe. Ponadto 

kątowa  zmienność  widm  rozpraszania  tego  akwenu  równomiernie  maleje  wraz  ze 

wzrostem θ, wykazuje tylko lokalne minimum dla kątów małych (θ ≈ 15º) oraz wzrost dla 

kątów θ > 160º. Kątowa zmienność widm dla wód otwartych Morza Bałtyckiego przebiega 

odmiennie  od  wód  ujściowych.  Obserwuje  się  tu  dwa  silne  maksima,  dla  kątów 

θ w okolicach  40º  oraz  90º.  Średnie  wartości  współczynników  nachyleń  widm są  tam 

dodatnie,  co  oznacza  odmienny,  rosnący  charakter  nachyleń  widm  w  tych  okolicach 

kątowych. Wody Zatoki Gdańskiej charakteryzują się kątową zmiennością nachyleń widm 

rozpraszania,  które  przypominają  średnią  wartość zmienności  obserwowanej  w wodach 

ujściowych  i  wodach  otwartych  Bałtyku.  Obserwowane  jest  zarówno  silne  minimum 

w zakresie kątów małych (θ ≈ 15º),  jak i  dwa maksima dla kątów około 40º oraz 90º, 

jednak  wszystkie  wartości  współczynników  kierunkowych  są  ujemne.  Wydaje  się,  że 

kątowa  zmienność  nachyleń  widm  rozpraszania  światła  może  być  w  przyszłości  (po 
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przeprowadzeniu  dodatkowych  badań)  powiązany  z  rodzajem  zawiesin  dominujących 

w wodzie.

XIV. W wyniku  przeprowadzonego  modelowania  metodą  Monte  Carlo  pokazano,  że  kształt 

funkcji fazowej ma duży wpływ na wartości reflektancji zdalnej. Okazało się również, że 

w wyniku modelowania uzyskano różne wartości reflektacji zdalnej dla funkcji fazowych 

o tym  samym  stosunku  bb/b  (funkcja  Petzolda,  oraz  funkcja  Henyeya-Greensteina). 

Obserwowane różnice między reflektancjami zmieniają się wraz z zenitalnym nachyleniem 

Słońca  oraz  wartością  ułamka  oświetlenia  dyfuzyjnego  wchodzącego  do  morza  (który 

może być utożsamiany z obecnością aerozolu lub zachmurzeniem).

XV. Wykazano również, że kształt funkcji fazowej (obok wydajności odbicia światła) ma duży 

wpływ  na  korekcję  mierzonego  współczynnika  absorpcji.  Dla  założonej  wydajności 

odbicia,  korekcja  obliczona  z  funkcji  Henyeya-Greensteina  okazała  się  być  niemal 

dwukrotnie większa od korekcji wyznaczonej z funkcji Fourniera-Foranda.
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ZESTAWIENIE OZNACZEŃ  

Symbol Opis Jednostka

a współczynnik absorpcji światła m-1

am mierzona wartość współczynnika absorpcji m-1

aN, bN współczynniki Mie -

α czynnik ważący wpływ rozpraszania do przodu i wstecz (w funkcji 
H-G) -

A443
współczynnik kierunkowy liniowej zmienności widma rozpraszania 
względem λ = 443 nm nm-1

b współczynnik rozpraszania światła m-1

B względny współczynnik rozpraszania wstecz -

β   (VSF) objętościowa funkcja rozpraszania m−1 sr−1

 funkcja fazowa rozpraszania światła sr-1

HG , TTHG ,
HG−R ,

analityczne postacie funkcji fazowych sr-1

B kumulatywna funkcja fazowa rozpraszania światła -

B443
współczynnik wysokości liniowej zmienności widma rozpraszania względem 
λ = 443 nm nm-1

bb współczynnik rozpraszania w tylną półsferę m-1

bf współczynnik rozpraszania w przednią półsferę m-1

βs, βl, βsw
objętościowe funkcje rozpraszania odpowiednio dla cząstek małych, dużych 
oraz czystej wody (w funkcji Kopelevicha) m−1 sr−1

c współczynnik osłabiania światła m-1

C funkcja kalibracyjna nefelometru m

108



Symbol Opis Jednostka

CJ stała rozkładu Junge'a (w funkcji FF) - ?

CHG-R stała funkcji fazowej HG-R -

D stopień depolaryzacji światła rozproszonego -

dA element powierzchni wysyłającej promieniowanie m2

dAn
rzut powierzchni wysyłającej promieniowanie na płaszczyznę prostopadłą do 
wybranego kierunku m2

dF strumień promieniowania W

E oświetlenie
W
m2

a nadwyżka (błąd systematyczny) mierzonego współczynnika absorpcji m-1

f rozkład rozmiarów cząstek m-4

g średni cosinus kąta rozpraszania -

G Parametr zastępujący g w formule funkcji HG-R -

I, dI natężenie źródła światła 
W
sr

k wektor falowy m-1

 współczynnik absorpcji materiału cząstki (teoria Mie) m-1

L, dL radiacja
W

m2⋅sr
λ, λ0 długość fali światła w ośrodku oraz w próżni m, nm

L*
radiacja pojawiająca się w propagującej wiązce światła w wyniku 
rozproszenia z innych kierunków

W
m2⋅sr

Lη radiacja generująca się w ośrodku np. w wyniku luminescencji
W

m2⋅sr
µ współczynnik hiperbolicznego rozkładu rozmiarów cząstek (Junge'a) -

m względny zespolony współczynnik załamania światła -

mbezw bezwzględny zespolony współczynnik załamania światła cząstki -

M, M', M'' macierz (Muellera) rozpraszania światła, postacie znormalizowane macierzy 
rozpraszania

m−1 sr−1

-

m0,…m6, Am parametry funkcji Haltrina -

n względny rzeczywisty współczynnik załamania światła -

nwew, nzew
bezwzględny rzeczywisty współczynnik załamania światła kolejno cząstki 
oraz ośrodka zewnętrznego -

P funkcja fazowa dla pojedynczej cząstki (w funkcji FF) sr-1

PN
1 stowarzyszone wielomiany Legendre'a (w rozwiązaniu Mie) -

pij, qij parametry najlepszego dopasowania elementów macierzy rozpraszania -

πΝ, τΝ funkcje kątowe w teorii Mie -

Θ kąt w przestrzeni pomiędzy kierunkiem ξ, a normalną do powierzchni dA rad
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Symbol Opis Jednostka

θ kąt rozpraszania światła rad

Q natężenie światła spolaryzowanego liniowo w płaszczyźnie rozpraszania 
(element wektora Stokesa)

W
sr

Qs wydajność  rozpraszania przez pojedynczą cząstkę -

r droga propagacji wiązki światła m

rp promień cząstki rozpraszającej m

ρ różnicą faz światła rozproszonego i centralnego promienia dyfrakcyjnego -

R względna procentowa różnica pomiędzy funkcjami fazowymi -

Rsr reflektancja zdalna (bezkontaktowa) sr-1

S, dS mierzone napięcie prądu fotodiody V

S1, S2 zespolone funkcje amplitudowe (teoria Mie) -

S wektor Stokesa 
W
sr

S∥∥ , S ⊥∥ ,
S∥⊥ , S ⊥⊥

sygnał z fotodetektora przy odpowiednich ustawieniach polaryzatora 
i analizatora względem płaszczyzny rozpraszania V

U natężenie światła spolaryzowanego liniowo w płaszczyźnie obróconej o kąt 
45º względem płaszczyzny rozpraszania (element wektora Stokesa)

W
sr

u, ν, δ oznaczenia skracające formułę funkcji FF -

V natężenie światła spolaryzowanego kołowo (element wektora Stokesa)
W
sr

vs , vl koncentracja objętościowa cząstek małych i dużych (w funkcji Kopelevicha) ppm

Wa
funkcja opisująca ułamek natężenia światła, który nie jest rejestrowany 
podczas pomiaru współczynnika absorpcji -

x bezwymiarowym parametrem rozmiaru cząstek -

ξ wybrany kierunek w przestrzeni nie 
zdefiniowano

χ współczynnik proporcjonalności współczynnika rozpraszania b do 
objętościowej funkcji rozpraszania β -

 N ,N ,
 ' N , ' N

funkcje Riccatiego-Bessela oraz ich pochodne -

Z względne ustawienie ekranu podczas kalibracji nefelometru mm

Ω, dΩ kąt bryłowy wokół wybranego kierunku w przestrzeni ξ sr

Ω0 kąt widzenia peryskopu sr
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ZAŁĄCZNIKI  

W poniższych załącznikach umieszczono parametry, lub dane pomiarowe, które z racji zbyt dużej  

objętości nie zostały umieszczone w tekście niniejszej dysertacji. Natomiast z uwagi na ich duże  

znaczenie i unikatowy charakter uznano za celowe umieszczenie ich w tej pracy. Znajdują się tu:

Załącznik nr 1. Wartości uśrednionych funkcji fazowych dla długości fal 443 nm, 490 nm, 

555 nm i 620 nm dla wybranych kątów rozpraszania θ, zmierzonych miernikiem MVSM.  

Załącznik nr 2. Wartości  parametrów  najlepszego  dopasowania  funkcji  zdefiniowanych 

równaniem (5.1) do wszystkich zmierzonych fazowych funkcji rozpraszania światła dla długości 

fal 443 nm, 490 nm, 555 nm oraz 620 nm. 
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Za cznik nr 1.łą Warto ci u rednionych funkcji fazowych dla d ugo ci fal 443 nm, 490 nm, 555ś ś ł ś  nm 

i 620 nm dla wybranych k tów rozpraszania ą θ, zmierzonych miernikiem MVSM. 

Wody otwarte Ba tyku Po udniowegoł ł

θ 443 nm 490 nm 555 nm 620 nm
0.5 272.61 273.34 306.96 269.26

0.75 175.54 170.01 174.24 176.88
1 118.04 117.90 118.42 122.38

1.5 61.50 57.02 58.65 58.56
2 37.45 37.43 38.22 37.52

2.5 23.55 23.74 24.98 24.71
3 16.22 16.08 16.41 17.44
4 9.145 8.948 8.451 8.645
5 5.424 5.556 5.611 5.641
6 3.969 3.828 3.804 3.636
8 2.343 2.326 2.243 2.108

10 1.454 1.446 1.392 1.327
15 0.5249 0.5289 0.5279 0.5314
20 0.2356 0.2445 0.2389 0.2388
25 0.1357 0.1398 0.1369 0.1390
30 0.0785 0.0828 0.0833 0.0859
35 0.0490 0.0518 0.0527 0.0556
40 0.0326 0.0343 0.0349 0.0371
45 0.0227 0.0237 0.0239 0.0254
50 0.0158 0.0168 0.0170 0.0177
55 0.0114 0.0124 0.0124 0.0128
60 0.00870 0.00947 0.00945 0.00975
65 0.00671 0.00735 0.00732 0.00759
70 0.00520 0.00582 0.00591 0.00607
75 0.00420 0.00470 0.00470 0.00500
80 0.00349 0.00385 0.00387 0.00422
85 0.00291 0.00319 0.00325 0.00360
90 0.00255 0.00274 0.00282 0.00310
95 0.00238 0.00247 0.00242 0.00273
100 0.00215 0.00229 0.00219 0.00245
105 0.00210 0.00220 0.00200 0.00220
110 0.00204 0.00205 0.00187 0.00204
115 0.00202 0.00198 0.00181 0.00188
120 0.00204 0.00199 0.00175 0.00178
125 0.00203 0.00198 0.00172 0.00172
130 0.00202 0.00199 0.00167 0.00162
135 0.00203 0.00193 0.00165 0.00160
140 0.00203 0.00193 0.00156 0.00153
145 0.00196 0.00188 0.00158 0.00151
150 0.00194 0.00188 0.00153 0.00151
155 0.00207 0.00197 0.00162 0.00156
160 0.00218 0.00205 0.00166 0.00157
165 0.00230 0.00218 0.00174 0.00162
170 0.00258 0.00237 0.00186 0.00178
175 0.00319 0.00281 0.00221 0.00205
177 0.00368 0.00320 0.00251 0.00234
179 0.00559 0.00488 0.00384 0.0035
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Wody Zatoki Gda skiejń

θ 443 nm 490 nm 555 nm 620 nm
0.5 193.42 201.10 218.23 240.63

0.75 110.98 114.06 119.94 127.29
1 77.99 80.17 81.52 89.75

1.5 43.94 43.97 44.84 48.19
2 27.92 28.30 29.35 29.96

2.5 19.33 19.09 20.07 20.40
3 14.23 13.99 14.39 14.58
4 8.590 8.312 8.291 8.040
5 5.650 5.617 5.639 5.413
6 4.298 4.187 4.117 3.907
8 2.771 2.701 2.614 2.460

10 1.790 1.764 1.690 1.613
15 0.7080 0.7007 0.6764 0.6758
20 0.3236 0.3241 0.3166 0.3197
25 0.1669 0.1738 0.1734 0.1750
30 0.0938 0.0980 0.1003 0.1028
35 0.0567 0.0596 0.0606 0.0630
40 0.0364 0.0384 0.0390 0.0403
45 0.0244 0.0257 0.0261 0.0270
50 0.0169 0.0178 0.0180 0.0185
55 0.0120 0.0128 0.0128 0.0131
60 0.00893 0.00959 0.00951 0.00958
65 0.00680 0.00731 0.00723 0.00720
70 0.00527 0.00575 0.00567 0.00559
75 0.00424 0.00459 0.00453 0.00450
80 0.00350 0.00374 0.00372 0.00370
85 0.00294 0.00312 0.00309 0.00312
90 0.00257 0.00267 0.00263 0.00271
95 0.00230 0.00238 0.00230 0.00238
100 0.00213 0.00218 0.00206 0.00218
105 0.00200 0.00203 0.00190 0.00202
110 0.00197 0.00196 0.00180 0.00190
115 0.00194 0.00190 0.00174 0.00181
120 0.00196 0.00189 0.00171 0.00178
125 0.00198 0.00189 0.00169 0.00174
130 0.00197 0.00189 0.00166 0.00170
135 0.00199 0.00189 0.00165 0.00168
140 0.00199 0.00189 0.00165 0.00167
145 0.00200 0.00189 0.00164 0.00166
150 0.00204 0.00194 0.00167 0.00168
155 0.00216 0.00205 0.00176 0.00175
160 0.00226 0.00216 0.00184 0.00179
165 0.00243 0.00231 0.00195 0.00186
170 0.00264 0.00253 0.00215 0.00205
175 0.00316 0.00301 0.00254 0.00242
177 0.00365 0.00346 0.00290 0.00276
179 0.00556 0.00529 0.00448 0.00424
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Wody okolic Uj cia Wis yś ł

θ 443 nm 490 nm 555 nm 620 nm
0.5 155.03 158.13 158.27 173.07

0.75 94.53 96.27 97.39 103.18
1 67.70 68.79 69.71 75.91

1.5 41.41 41.66 42.22 45.64
2 27.06 26.91 27.89 29.53

2.5 18.56 18.44 19.24 20.09
3 13.77 13.70 14.28 14.67
4 8.259 8.189 8.358 8.212
5 5.741 5.783 5.951 5.709
6 4.346 4.354 4.426 4.234
8 2.800 2.760 2.739 2.621

10 1.785 1.777 1.744 1.673
15 0.7292 0.7174 0.6900 0.6840
20 0.3387 0.3327 0.3241 0.3261
25 0.1730 0.1798 0.1772 0.1754
30 0.0986 0.1013 0.1019 0.1013
35 0.0606 0.0626 0.0620 0.0620
40 0.0397 0.0409 0.0403 0.0399
45 0.0271 0.0280 0.0273 0.0271
50 0.0193 0.0197 0.0193 0.0189
55 0.0139 0.0145 0.0140 0.0137
60 0.01039 0.01085 0.01046 0.01011
65 0.00792 0.00829 0.00798 0.00764
70 0.00614 0.00651 0.00628 0.00595
75 0.00485 0.00515 0.00502 0.00476
80 0.00403 0.00417 0.00409 0.00387
85 0.00339 0.00347 0.00337 0.00327
90 0.00296 0.00298 0.00285 0.00277
95 0.00266 0.00264 0.00249 0.00245
100 0.00247 0.00242 0.00227 0.00223
105 0.00232 0.00230 0.00211 0.00211
110 0.00226 0.00223 0.00201 0.00201
115 0.00221 0.00216 0.00197 0.00194
120 0.00223 0.00215 0.00195 0.00192
125 0.00224 0.00214 0.00193 0.00188
130 0.00226 0.00216 0.00193 0.00187
135 0.00225 0.00217 0.00194 0.00187
140 0.00228 0.00217 0.00194 0.00187
145 0.00229 0.00219 0.00193 0.00187
150 0.00232 0.00227 0.00199 0.00189
155 0.00247 0.00242 0.00211 0.00199
160 0.00262 0.00258 0.00225 0.00207
165 0.00283 0.00278 0.00245 0.00225
170 0.00308 0.00307 0.00271 0.00256
175 0.00367 0.00365 0.00324 0.00305
177 0.00427 0.00423 0.00376 0.00352
179 0.00648 0.00646 0.00576 0.00541
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Za cznik nr 2. łą

Wartości  parametrów  najlepszego  dopasowania  funkcji  zdefiniowanych  równaniem  (5.1)  do 

wszystkich zmierzonych fazowych funkcji rozpraszania światła dla długości fali 443nm.
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16 maja P1 0 7 5,208 -34,44 90,97 -119,47 83,82 -38,76 8,333
10 5 6,927 -44,29 112,29 -140,81 93,64 -40,71 8,495
30 3 4,636 -28,22 69,90 -88,60 64,14 -34,82 8,404
50 3 9,294 -58,32 145,28 -180,92 121,05 -50,47 9,675
97 3 13,434 -82,23 198,49 -237,30 148,92 -55,62 9,855

17 maja P40 0 11 6,910 -43,54 110,37 -141,36 98,56 -44,55 9,165
P140 0 9 3,223 -22,92 65,63 -94,29 74,44 -39,57 8,882

12 9 7,408 -44,74 108,05 -131,41 87,98 -40,76 8,781
25 9 11,916 -72,06 174,05 -212,51 141,07 -57,72 10,551
52 7 11,897 -73,84 183,27 -229,81 155,60 -62,99 11,205
82 7 13,477 -83,02 202,94 -248,61 163,40 -64,48 11,322

plat1 0 7 4,490 -29,42 78,00 -104,56 77,29 -39,15 8,746
18 maja L9 0 11 11,008 -64,46 149,79 -174,15 109,55 -45,59 9,138

L8 0 13 10,370 -60,25 138,70 -159,30 99,21 -42,60 8,926
10 15 9,739 -57,50 134,57 -157,28 100,10 -43,81 9,168
20 13 15,656 -96,65 236,06 -286,62 182,63 -66,80 11,087

L7 0 15 14,312 -82,17 184,27 -201,34 113,82 -42,56 8,517
L4 0 17 11,644 -67,72 154,87 -174,22 103,27 -41,13 8,454

19 maja P104 0 15 8,409 -53,30 134,13 -166,90 108,88 -44,49 8,771
P104c 0 15 9,462 -58,16 141,46 -169,82 106,78 -42,77 8,493
P104b 0 15 12,351 -74,25 175,55 -203,57 122,12 -45,59 8,644

7 9 9,004 -56,16 138,84 -169,77 108,81 -43,72 8,583
25 9 17,051 -101,80 240,23 -282,33 174,93 -63,10 10,655
65 11 17,209 -105,17 253,46 -302,80 189,00 -67,10 10,996

P104a 0 17 14,155 -86,10 205,67 -241,03 145,78 -52,54 9,376
P110a 0 11 10,219 -64,79 161,88 -198,32 125,26 -47,57 8,857

20 maja P110b 0 19 8,871 -57,37 146,33 -183,58 119,68 -47,36 9,008
P110 0 13 10,729 -67,79 167,62 -201,89 124,35 -45,98 8,510
P110c 0 19 7,736 -47,83 115,59 -135,46 82,21 -34,59 7,638

21 maja ZN2 0 13 4,669 -30,58 79,67 -102,53 70,54 -33,89 7,746
P114 0 17 9,222 -54,96 129,64 -151,01 92,66 -37,93 7,927
P115 0 15 10,320 -62,98 151,31 -178,26 108,98 -42,38 8,375
ZN2c 0 13 11,311 -67,04 155,87 -177,11 103,95 -39,46 7,920
ZN2b 0 15 9,158 -54,37 127,45 -147,11 89,32 -36,75 7,809
ZN2a 0 17 8,837 -52,79 124,44 -144,11 87,48 -36,20 7,764

K 0 15 7,831 -47,61 114,56 -135,48 83,90 -35,34 7,645
22 maja NP 0 15 9,540 -57,29 135,50 -157,37 95,52 -38,64 8,057

P110d 0 17 5,740 -35,10 85,73 -104,42 69,55 -34,36 8,050
P110 0 19 8,909 -53,20 125,16 -144,69 88,53 -38,06 8,275
P104b 0 19 10,191 -60,57 141,34 -161,78 97,67 -40,58 8,562
P116 0 19 9,352 -54,84 126,78 -144,64 88,41 -38,68 8,496

P1 0 17 6,574 -40,39 98,98 -121,04 80,41 -37,85 8,453

Data  
pomiaru

Punkt  
poboru 
wody

Głębokość 
poboru

[m]

Liczba 
powt.
w serii c6 c5 c4 c3 c2 c1 c0



Za cznik nr 2. cd.łą

Wartości  parametrów  najlepszego  dopasowania  funkcji  zdefiniowanych  równaniem  (5.1)  do 

wszystkich zmierzonych fazowych funkcji rozpraszania światła dla długości fali 490 nm. 
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16 maja P1 0 7 5,318 -33,95 87,64 -114,27 80,91 -38,17 8,292
10 5 7,188 -44,83 111,42 -138,13 91,68 -40,03 8,364
30 3 2,640 -18,47 52,53 -75,24 60,39 -34,82 8,458
50 3 -1,643 5,323 2,044 -25,58 39,63 -33,32 8,666
97 3 11,581 -71,86 176,34 -214,82 137,83 -53,08 9,638

17 maja P40 0 11 6,341 -40,23 103,14 -134,19 95,53 -44,19 9,198
P140 0 9 3,275 -22,63 63,74 -91,28 72,65 -39,15 8,850

12 9 7,214 -43,84 106,58 -130,69 88,27 -40,94 8,798
25 9 11,385 -69,74 170,61 -210,86 141,52 -58,22 10,639
52 7 11,330 -72,11 182,90 -233,47 160,14 -64,85 11,414
82 7 12,812 -80,85 201,97 -251,95 167,61 -65,97 11,472

plat1 0 7 3,068 -20,47 56,57 -80,54 64,73 -36,36 8,549
18 maja L9 0 11 9,666 -57,42 135,81 -161,03 103,46 -44,10 8,987

L8 0 13 9,670 -57,22 134,26 -157,19 99,68 -43,08 8,989
10 15 11,007 -65,53 154,29 -180,89 114,11 -47,39 9,443
20 13 14,376 -90,39 225,27 -279,61 182,38 -67,86 11,282

L7 0 15 15,292 -88,93 202,13 -224,10 127,98 -46,26 8,797
L4 0 17 10,979 -64,77 150,74 -173,15 104,89 -42,03 8,548

19 maja P104 0 15 9,478 -58,56 144,05 -176,47 114,24 -46,14 8,968
P104c 0 15 8,064 -49,70 122,21 -149,71 97,34 -41,03 8,399
P104b 0 15 13,058 -78,95 187,60 -218,71 131,68 -48,25 8,860

7 9 8,914 -54,66 133,63 -163,02 105,34 -43,04 8,551
25 9 16,684 -100,35 238,89 -283,69 177,78 -64,51 10,835
65 11 16,689 -102,52 248,47 -298,78 187,87 -67,14 11,018

P104a 0 17 14,386 -87,89 211,20 -249,53 152,31 -54,72 9,595
P110a 0 11 12,022 -74,57 182,86 -221,28 138,64 -51,16 9,142

20 maja P110b 0 19 8,878 -56,73 144,14 -181,97 120,56 -48,38 9,183
P110 0 13 11,078 -69,07 169,37 -203,67 126,06 -46,72 8,591
P110c 0 19 8,724 -53,15 127,18 -148,73 90,45 -36,99 7,874

21 maja ZN2 0 13 3,767 -25,39 67,97 -89,59 63,42 -32,18 7,621
P114 0 17 8,606 -50,89 119,87 -140,47 87,65 -37,06 7,896
P115 0 15 9,850 -60,21 145,51 -173,38 107,87 -42,66 8,452
ZN2c 0 13 10,620 -63,12 148,13 -171,28 103,26 -40,12 8,047
ZN2b 0 15 8,736 -51,75 121,76 -141,98 87,64 -36,70 7,839
ZN2a 0 17 8,148 -48,90 116,59 -137,52 85,66 -36,31 7,824

K 0 15 6,961 -42,08 101,73 -122,21 77,97 -34,38 7,614
22 maja NP 0 15 9,160 -55,08 131,34 -155,11 96,55 -39,66 8,206

P110d 0 17 5,417 -32,48 78,57 -96,13 65,50 -33,63 8,020
P110 0 19 8,654 -52,14 124,11 -145,54 90,39 -38,87 8,356
P104b 0 19 10,094 -60,53 142,89 -165,94 101,69 -42,04 8,715
P116 0 19 8,862 -52,27 122,00 -141,12 87,72 -38,77 8,510

P1 0 17 6,090 -36,65 88,91 -109,26 74,40 -36,60 8,364

Data  
pomiaru

Punkt  
poboru 
wody

Głębokość 
poboru

[m]

Liczba 
powt.
w serii c6 c5 c4 c3 c2 c1 c0



Za cznik nr 2. cd.łą

Wartości  parametrów  najlepszego  dopasowania  funkcji  zdefiniowanych  równaniem  (5.1)  do 

wszystkich zmierzonych fazowych funkcji rozpraszania światła dla długości fali 555 nm. 

119

16 maja P1 0 7 4,590 -29,66 78,53 -106,17 78,45 -38,24 8,352
10 5 6,201 -38,89 97,61 -122,91 83,71 -38,30 8,266
30 3 3,322 -21,83 58,81 -80,94 62,94 -35,27 8,478
50 3 4,021 -28,45 80,56 -114,36 88,19 -43,48 9,199
97 3 12,719 -77,64 188,03 -227,06 144,47 -54,53 9,706

17 maja P40 0 11 5,905 -37,23 95,46 -125,16 90,58 -43,10 9,141
P140 0 9 1,665 -12,50 39,15 -62,81 56,88 -35,56 8,634

12 9 8,343 -48,38 112,51 -133,37 88,45 -40,93 8,813
25 9 9,396 -58,57 146,66 -186,57 129,76 -55,92 10,519
52 7 9,489 -60,85 156,83 -205,11 145,44 -61,70 11,202
82 7 9,580 -63,26 165,62 -216,52 151,10 -62,78 11,289

plat1 0 7 4,792 -28,49 70,11 -90,88 68,40 -36,94 8,580
18 maja L9 0 11 8,902 -52,59 124,55 -149,23 98,00 -43,24 8,968

L8 0 13 8,621 -51,60 123,31 -147,98 96,55 -42,76 8,986
10 15 10,432 -62,11 146,59 -173,03 110,58 -46,87 9,458
20 13 12,161 -78,37 201,11 -258,07 174,55 -67,24 11,345

L7 0 15 13,839 -81,92 190,24 -216,26 126,87 -46,63 8,843
L4 0 17 11,236 -66,41 154,96 -178,74 108,67 -43,09 8,632

19 maja P104 0 15 9,218 -56,04 136,69 -167,87 110,27 -45,58 8,964
P104c 0 15 9,915 -59,50 142,13 -169,46 107,17 -43,23 8,550
P104b 0 15 11,840 -73,55 179,83 -216,05 134,05 -49,87 9,058

7 9 6,986 -43,01 107,05 -134,89 91,65 -40,49 8,444
25 9 15,154 -91,27 218,33 -261,60 166,39 -62,10 10,704
65 11 14,031 -87,26 215,33 -265,14 171,93 -64,11 10,864

P104a 0 17 13,661 -83,92 203,25 -242,75 150,36 -54,89 9,669
P110a 0 11 11,023 -68,36 168,48 -206,15 131,56 -49,99 9,121

20 maja P110b 0 19 7,645 -48,91 125,22 -160,26 108,74 -45,88 9,061
P110 0 13 10,151 -63,28 156,03 -189,86 119,83 -45,74 8,570
P110c 0 19 8,624 -52,09 124,29 -146,11 90,13 -37,34 7,934

21 maja ZN2 0 13 5,200 -32,21 79,94 -98,87 66,30 -32,43 7,634
P114 0 17 7,957 -47,12 111,40 -131,33 82,84 -36,01 7,839
P115 0 15 9,815 -58,94 140,53 -166,40 103,96 -41,89 8,423
ZN2c 0 13 11,053 -65,83 154,98 -180,23 109,35 -41,99 8,219
ZN2b 0 15 8,324 -49,07 115,13 -134,36 83,53 -35,83 7,797
ZN2a 0 17 8,238 -49,02 116,08 -136,46 85,10 -36,29 7,841

K 0 15 6,329 -38,08 92,28 -112,06 73,06 -33,50 7,580
22 maja NP 0 15 8,722 -52,90 127,69 -153,23 97,18 -40,32 8,284

P110d 0 17 4,891 -29,54 72,60 -90,91 63,74 -33,57 8,048
P110 0 19 7,217 -44,53 109,20 -132,49 85,58 -38,36 8,361
P104b 0 19 9,089 -55,99 136,03 -162,81 102,81 -43,09 8,845
P116 0 19 9,424 -55,93 131,33 -152,90 95,15 -40,78 8,662

P1 0 17 7,094 -41,37 96,91 -115,28 76,47 -36,95 8,394

Data  
pomiaru

Punkt  
poboru 
wody

Głębokość 
poboru

[m]

Liczba 
powt.
w serii c6 c5 c4 c3 c2 c1 c0



Za cznik nr 2. cd.łą

Wartości  parametrów  najlepszego  dopasowania  funkcji  zdefiniowanych  równaniem  (5.1)  do 

wszystkich zmierzonych fazowych funkcji rozpraszania światła dla długości fali 620 nm. 

120

16 maja P1

0 7 7,185 -42,81 103,37 -128,22 88,14 -40,18 8,461
10 5 11,119 -66,86 158,91 -187,88 117,53 -45,86 8,750
30 3 3,116 -20,10 53,70 -74,31 59,10 -34,50 8,444
50 3 3,445 -23,81 67,62 -98,70 80,08 -42,02 9,119
97 3 7,220 -47,69 126,04 -166,40 116,14 -48,99 9,395

17 maja

P40 0 11 6,468 -40,01 100,58 -129,88 93,13 -43,80 9,177

P140 

0 9 3,707 -22,89 58,92 -80,23 63,98 -36,67 8,663
12 9 7,218 -42,36 100,11 -120,99 82,33 -39,58 8,707
25 9 8,000 -50,31 128,01 -166,71 119,74 -53,85 10,395
52 7 9,126 -57,76 147,55 -192,55 137,59 -59,74 11,051
82 7 7,760 -52,98 143,14 -192,45 137,86 -59,43 11,011

plat1 0 7 6,858 -40,14 95,80 -119,13 84,44 -41,01 8,859

18 maja

L9 0 11 8,723 -52,45 126,54 -154,33 102,50 -44,65 9,065

L8
0 13 7,893 -47,53 114,69 -139,54 92,88 -42,24 8,983

10 15 10,715 -64,16 152,30 -180,75 115,68 -48,31 9,550
20 13 12,258 -78,73 201,70 -259,07 175,82 -67,96 11,418

L7 0 15 14,743 -87,91 205,55 -235,16 138,20 -49,46 9,027
L4 0 17 11,773 -70,34 165,91 -193,45 118,33 -45,76 8,829

19 maja

P104 0 15 9,277 -57,99 144,88 -180,98 119,39 -48,04 9,128
P104c 0 15 10,909 -65,48 156,21 -185,86 116,77 -45,58 8,704

P104b

0 15 9,582 -61,63 156,32 -194,83 125,52 -48,65 9,011
7 9 9,504 -57,94 140,89 -171,75 111,46 -45,15 8,759

25 9 14,493 -87,27 209,16 -251,85 161,68 -61,39 10,684
65 11 15,103 -93,34 228,63 -279,41 179,84 -66,29 11,067

P104a 0 17 13,466 -83,53 204,50 -247,08 154,79 -56,68 9,875
P110a 0 11 13,800 -84,37 204,03 -244,50 152,24 -54,86 9,442

20 maja
P110b 0 19 10,819 -67,51 166,86 -204,88 132,00 -50,95 9,332
P110 0 13 9,990 -63,55 159,27 -196,19 124,77 -47,34 8,722
P110c 0 19 10,890 -66,53 159,59 -187,82 114,49 -43,62 8,432

21 maja

ZN2 0 13 5,919 -35,84 87,49 -107,21 71,33 -33,93 7,776
P114 0 17 8,827 -52,49 124,09 -145,70 90,73 -37,94 7,992
P115 0 15 11,001 -66,27 157,99 -186,62 115,68 -44,91 8,646
ZN2c 0 13 12,509 -74,74 176,01 -204,32 123,15 -45,53 8,492
ZN2b 0 15 8,338 -49,89 118,67 -140,11 87,78 -37,23 7,931
ZN2a 0 17 9,037 -54,28 129,14 -151,85 93,98 -38,57 8,020

K 0 15 8,097 -48,92 117,56 -140,18 88,33 -37,14 7,842

22 maja

NP 0 15 8,777 -53,81 131,54 -160,27 103,14 -42,34 8,452
P110d 0 17 6,033 -36,32 87,92 -107,57 72,81 -35,79 8,202
P110 0 19 6,749 -42,99 108,51 -134,92 88,69 -39,59 8,484
P104b 0 19 8,400 -53,34 133,38 -164,02 106,10 -44,68 9,026
P116 0 19 9,145 -54,43 128,62 -151,44 95,84 -41,46 8,751

P1 0 17 8,469 -48,77 112,47 -131,89 86,05 -39,54 8,596

Data  
pomiaru

Punkt  
poboru 
wody

Głębokość 
poboru

[m]

Liczba 
powt.
w serii

c6 c5 c4 c3 c2 c1 c0
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